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   ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ต้องการ บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู ่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน 
บุคคล หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่ 
มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์สําคัญ  
เพื ่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้ นแต่ 
ในทางปฏิบัติทําให ้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
  1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด 
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 
จริยธรรม 
  5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนตางๆ 
  7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

  
 สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
  1) โอกาส แม้ว ่าในปัจจุบ ันมีหน่วยงานและกฎหมายที ่ เก ี ่ยวข้องกับการป้องกันและปราบ  
ปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ 
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที ่โดยเฉพาะข้าราชก ารระดับสูงก็เป็นอีก 
โอกาสหนึ่งที่ทําให้เกิดการทุจริต 
  2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้ คน 
ในปัจจุบันมุ้งเน้นที่การสร้างความร ่ำรวยด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรมการทุจริต 
มากยิ่งขึ้น 
  3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีร ูปแบบที ่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไก 
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
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  4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ 
เพื ่อให้ตนเองไดร ับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐร ูปแบบของการผูกขาดได้แก่การผูกขาด                         
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
  5) การได้รับค ่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย 
หนึ่ง ที่ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้เจ้าหน้าที่ 
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม "รายได้พิเศษ" ให้กับตนเองและครอบครัว 
  6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น 
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป 
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
  7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 
เป ็นยกย ่องคนท ี ่ม ี เง ิน คนท ี ่ เป ็นเศรษฐ ี  มหาเศรษฐ ี  คนท ี ่ม ีต ํ าแหน ่งหน ้าท ี ่การงานส ูง ด ้วยเหต ุนี้  
ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ยอมจะทําการ ทุจริตฉ้อราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายต่อบุญและบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย 
ของบ้านเมือง 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา 
ลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน ใน 
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก ภายนอก 
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื ้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง 
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน 
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น มีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด 
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
การทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ( Transparency International – IT) 
แม้ว ่าคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจร ิตแห่งชาติได้จ ัดทํายุทธศาสตร ์ชาติว ่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่จะลดน้อยถอยลง 
สาเหตุที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน โครงสร้าง สังคม ซึ่ง 
เป็นสังคมที่ตั ้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคม 
อุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับ 
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริต 
คอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่า 
เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้บู รณาการความ 
ร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่ 
สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
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ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 
จนถึงปี พ.ศ. 2565 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ประชาชน 
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน ประชาชน 
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิใน ด้านความ 
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต"มีเป้าหมาย 
หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2565 ซึ ่งการที ่ระดับคะแนนจะ สูงขึ ้นได้นั ้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ  
ธรรมาภิบาล  ที่สูงขึ ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ 
ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
  ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มี 
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทํา แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่าน โครงการ/ 
ก ิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที ่ เป ็นร ูปธรรมอย่ างช ัดเจน อันจะนําไปส ู ่การปฏิบ ัต ิอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ                   
บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
  1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
  2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
  3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ 
บ้านเมือง ที่ดี (Good Governance) 
  4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย 
  1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ ประชาชน 
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
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ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ                        
มิชอบของข้าราชการ 
  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม 
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ     
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
  1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ ต่อต้านการ          
ทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
  2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง 
ที่มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือขายภ่ าคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
  4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ กระทํา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น 
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2  
รายละเอียดกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

(ภาพรวม) 
 

 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมไม่ทน 
ต่อการทุจริต 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือ 
ป้องกันการทุจริต 

มิติที่3 การส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาค  
ประชาชน 

มิติที่4 การเสร ิมสร ้างและปรับปรุง 
กลไกในการตรวจสอบ การปฏ ิ  บั ติ 
ราชการองค ์ กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

 
 

แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต ่อ 
ต้ านการท ุ จ ริต ของ  ผู้บริหาร 

 

มีการจัดวางระบบและรายงานการ  
ควบ คุมภายในตาม ท่ี 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             สร้างจิตสํานกึและความ  
           ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

 
 
 
 
 
     การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/     
    บุคคลในการดําเนินกิจการการ    
      ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่     
                ประจักษ ์
 

 
       มาตรการจัดการในกรณไีด้     
        ทราบหรือรับแจ้งหรือ  
         ตรวจสอบพบการทุจรติ 

 
 
 
 
 

             การรับฟังความคิดเห็นและการ 
             รับและตอบสนองเร่ือง 
               ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ     
                        ประชาชน 
 

 
          
           การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน 
            ร่วมบริหารกิจการของ 
             องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        การสนับสนุนให้ภาคประชาชน     
         มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏบิัติ  
           หรือการบริหารราชการตาม  
         ช่องทางที่สามารถดําเนินการได้ 
 

 
          
              การส่งเสริมบทบาทการ  
              ตรวจสอบของสภาทอ้งถิ่น 
 

 
       เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน      
           (Community) และ  
           บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ     
                ต่อต้านการทุจริต 

       
        การสร้างจิตสํานึกและความ                 
       ตระหนัก แก่บุคลากรทั้ง 

  ข้าราชการการเมืองฝ่าย บริหาร        
    ข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น  
   และฝ่าย ประจาํขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

 
       ประชาชนได้มีส่วนร่วม      
      ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  
      ตามอํานาจหนา้ที่ขององค์กร    
    ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก ขั้นตอน 
 

 
       

        
          สร้างจิตสํานกึและความ 
       ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค     
                สว่นในท้องถิ่น 

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  การพิจารณากําหนด โครงการ/กิจกรรม ประกอบตามแผนงานนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ กลุ่มหรือ 
กิจกรรมเป้าหมายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สอดรับกับการมิติที่ 1 ในลักษณะ ดังนี้ 
 

 
 

มิติ 
กลุ่ม/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

 

วัตถุประสงค์และกิจกรรม 

มิติที่ 1 
การสร้าง 
สังคมที่ไม่ 
ทนต่อการ 
ทุจริต 

1.1 การสร้าง 
จิตสํานึกและ 
ตระหนักแก่บุคลากร 
ทั้ง ข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและ 
ฝ่ายประจําของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

กิจกรรม : พิจารณากําหนดให้มี เช่น โครงการฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดู 
งาน การมอบหมายให้บุคคลในกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการศึกษาอบรมตาม 
หน่วยงานราชการจัดให้มีข้ึน และซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการ 
ดําเนินการในลักษณะดังนี้ด้วย 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บุคคลในกลุ่มเป้าหมายมีจิตสํานึกและตระหนักถึง 
1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจ 
หน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้ความสําคัญ 
เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงาน 
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
- ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
คํานึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติ 
- ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
- ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่หรืออํานาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือ 
บุคคลใกล้ชิด 
- ความเชื่อมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและบรรยากาศในการทํางาน 
- มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ 
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ กระตือรือร้น เต็มใจ ทํางานรวดเร็วเต็ม 
ความสามารถ โดยมุ่งผลสําเร็จของงาน 
- มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทํางานที่ดี มีคุณธรรม และซื่อสัตย์สุจริต 
ภายในหน่วยงานในแก่กันอยู่เสมอ 
- การแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ เมื่อหน่วยงานเกิดความเสียหาย 
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด 
- การแสดงความรับผิดชอบของผู้บริหาร หากการดําเนินงานของหน่วยงาน 
ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 
- มีมาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ท่ีไม่มีความรับผิดชอบต่อการ 
ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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มิติ 
กลุ่ม/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

 

วัตถุประสงค์และกิจกรรม 

  1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวล จริยธรรม 
โดยให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
- กําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง 
วิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง วิชาชีพ 
1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยให้ความสําคัญเกี่ยวกับ 
เรื่อง ดังต่อไปนี้ 
- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน 
- มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
- เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุง 
นโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
- มีการจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
- มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
- มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
- มีการใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช ม.100 และ 103 เป็นเครื่องมือ 
ในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดย 
ส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพ่ือวัดความเข้าใจในแอพพลิเคชัน เพ่ือเกิดความ 
ตระหนักในการดํารงตนตามกรอบกฎหมาย 

1.2 การสร้าง 
จิตสํานึกและความ 
ตระหนักแก่ 
ประชาชนทุกภาค 
ส่วนในท้องถิ่น 

กิจกรรม : พิจารณากําหนดให้มีแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมการสัมมนา 
ศึกษา อบรม ศึกษาดูงาน การรณรงค์ 
วัตถุประสงค์ : โดยให้บุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบกิจการและ 
ประชาชนทุกเพศและทุกภาคส่วน ได้ตระหนักในการดําเนินกิจการ การ 
ประพฤติปฏิบัติตน โดย 
1.2.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
- เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
1.2.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
- เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม 
- พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 
1.2.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
- ขับเคลื่อนการดําเนินงานใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน 
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มิติ 
กลุ่ม/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

 

วัตถุประสงค์และกิจกรรม 

 1.3 การสร้าง 
จิตสํานึกและความ 
ตระหนักแก่เด็ก 
เยาวชน 

กิจกรรม : พิจารณากําหนดให้มีโครงการ/กิจกรรม/การอบรมให้ความรู้ การ 
ประกวด การยกย่อง การมีส่วนร่วมกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการต่อต้านการทุจริต 
วัตถุประสงค์ : ให้กลุ่มเป้าหมายมีจิตสํานึกและตระหนักในความซื่อสัตย์ 
สุจริตการมีจิตสาธารณะ และต่อต้านการทุจริต 
1.3.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
- นําหลักสูตรทางศาสนาไปใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1.3.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
- นําแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสร้างความตระหนักรู้และมี 
ส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตสําหรับนักเรียน เพ่ือนําไปใช้ในสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- นําสาระการเรียนรู้ เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตไปใช้ในสถานศึกษา 
1.3.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
- เครือข่ายแกนนําเยาวชนบริการสาธารณะ 
- เยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น 
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 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  การพิจารณากําหนด โครงการ/กิจกรรม ประกอบตามแผนงานนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ กลุ่มหรือ 
 กิจกรรมเป้าหมายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สอดรับกับการมิติที่ 2 ในลักษณะ ดังนี้ 
 
 

 

มิติ 
กลุ่ม/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

 

วัตถุประสงค์และกิจกรรม 

มิติที่ 2 
การบริหาร 
ราชการ 
เพื่อป้องกัน 
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานง 
ทางการเมืองในการ 
ต่อต้านการทุจริต 
ของผู้บริหาร 

กิจกรรม : กําหนดให้มีระเบียบเป็นแนวทางปฏิบัติภายใน/การออกคําสั่งให้ถือ 
ปฏิบัติ นโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ 
ผู้บริหาร 
- ผู้บริหารมีการแสดงเจตจํานงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
- ผู้บริหารมีการแสดงเจตาจํานงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อ 
สาธารณชน 
- ผู้บริหารมีการกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
- ผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการดําเนินการ เพ่ือให้เกิดความ 
โปร่งใสและซื่อสัตย์มากขึ้นในหน่วยงาน 

2.2 มาตรการสร้าง 
ความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ 

กิจกรรม : โดยกําหนดให้มีระเบียบเป็นแนวทางปฏิบัติภายใน/การออกคําสั่ง 
ให้ถือปฏิบัติ เพ่ือให้มีการสร้างกระบวนการที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
ทุกขั้นตอน 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมทั้ง 
ในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และการ 
มอบหมายงาน 
- ดําเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เป็นอย่างดี 
- การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 
- การได้รับคําสั่งที่ไม่เป็นธรรม โดยไม่มีสาเหตุอันควร 
- การได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทํางานส่วนตัวที่ 
มิใช้งานราชการ อย่างไม่เหมาะสม 
- การรับรู้ถึงผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามคําสั่งที่ไม่เหมาะสม 
- การให้สินบน เงินพิเศษ ความบันเทิง หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ 
- ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อ 
ประโยชน์กับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอ่ืน 
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มิติ กลุ่ม/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

 

วัตถุประสงค์และกิจกรรม 

  2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ 
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พิจารณาให้มี 
เนื้อหาเพ่ือให้มีการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่อไปนี้ด้วย 
- การใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
- การใช้จ่ายเงินเพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนเอง/พวกพ้อง 
- การรับรู้เกี่ยวกับใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างไม่เหมาะสมหรือ 
มากเกินความจําเป็น ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
- การพัฒนาแผนและกระบวนการ การจัดซื้อ-จัดจ้าง 
- การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และนําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงการ 
จัดซื้อในปีงบประมาณถัดไป 
- การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการให้สาธารณชนทราบผ่าน 
เว็บไซต์ หรือสื่อช่องทางต่าง ๆ 
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้ 
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน โดยทัดเทียมก้ันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้ 
ความสําคัญในเรื่องต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
- แนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
- ปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอน เป็นมาตรฐาน ยึดหลักความถูกต้อง 
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม 
ภารกิจของหน่วยงาน 
- การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
-   บริหารจัดการที่ยุติธรรมและตรงไปตรงมาในการให้บริการ 
- ใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้เป็นมาตรฐาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
- แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ อย่างชัดเจน 
- ให้บริการโดยจัดลําดับก่อน – หลัง 
- ให้บริการแล้วเสร็จในระยะที่เหมาะสม 
- ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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มิติ 

 

กลุ่ม/กิจกรรม  
เป้าหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์และกิจกรรม 

 2.3มาตรการการ 
ใช้ดุลยพินิจ 
และใช้อํานาจ 
หน้าที่ให้ 
เป็นไปตาม หลักการ 
บริหาร กิจการ 
บ้านเมืองที่ดี 

กําหนดให้มีกรอบการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าที่/ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี ได้แก่ 
2.3.1การจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนราย 
ละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน 
- การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการมาตรฐานการให้บริการ 
- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ 
2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ 
ปฏิบัติราชการแทนหรือการ ดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงการใช้อํานาจหน้าที่โดยชอบธรรมและถูกกฎหมาย 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยดําเนินการตามข้ันตอนอย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาด 

2.4 การเชิด 
ชูเกียรติแก่ 
หน่วยงาน/บุคคล 
ในการ 
ดําเนินกิจการ 
การประพฤติ 
ปฏิบัติตนให้ เป็นที่ 
ประจักษ์ 

พิจารณาให้มี โครงการ/กิจกรรม ยกย่อง 
เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลทั้งภายในและภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ประจักษ์ในความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 
การบําเพ็ญประโยชน์ เพ่ือส่วนรวม โดยกําหนดให้มี 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นคุณธรรม จริยธรรม 
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่น 
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพีง 

2.5มาตรการ 
จัดการในกรณีได้ 
ทราบหรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบ 
การทุจริต 

2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  
        สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัดอําเภอที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่    
       เพ่ือการ ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.5.3 ดําเนินให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรณีมีเรื่องร้องเรียน 
        กล่าวหา บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ 
        โดยมิชอบ 
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 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
   การพิจารณากําหนดให้มีโครงการ/กิจกรรมประกอบแผนงานนี้ 
โดยกําหนดให้มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายใน  การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สอดรับกับการมิติที่ 3 ในลักษณะดังนี้ 
 
 

 
มิติ 

 

กลุ่ม/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

 

วัตถุประสงค์และกิจกรรม 

มิติที่ 3 
การส่งเสริม 
บทบาทและ 
การมี ส่ วน 
ร่วมของภาค 
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ 
เผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารในช่องทาง 
ที่เป็นการอํานวย 
ความสะดวกแก่ 
ประชาชนได้มีส่วน 
ร่วมตรวจสอบการ 
ปฏิบัติราชการตาม 
อํานาจหน้าที่ของ 
องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นได้ 
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง 
ราชการ 
- ให้ข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
- มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน 
- มีการแสดงข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานละสื่ออ่ืนๆ 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร 
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการ 
ปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ 
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบ 
ได้ 
- การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ 
- การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนของหน่วยงาน 
- ผลการประเมินการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลภาคประชาชน 
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น 
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
- การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับและ 
สถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน 

3 .2 การรับฟัง 
ความคิดเห็นการรับ 
และการ ตอบสนอง 
เรื่อง ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ 
ของประชาชน 

พิจารณากําหนดให้มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จะทําให้ประชาชนหรือผู้มารับ 
บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับระบบการร้องเรียนของหน่วยงานสามารถแบ่ง 
ประเด็น ได้แก่ การตอบสนองข้อร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งผล 
การร้องเรียน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตาม 
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมี 
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้โดยสะดวก 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ได้ทราบถึงการได้รับเรื่องระยะเวลาและผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/  
ร้องทุกข์ 
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มิติ 

 

กลุ่ม/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

 

วัตถุประสงค์และกิจกรรมตัวอย่าง 

 3.3 การส่งเสริม 
ให้ประชาชนมีส่วน 
ร่วมบริหารกิจการ  
ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

พิจารณากําหนดให้มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะทําให้ประชาชนหรือ 
ประชาคมในท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้ามารับทราบและมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นการ 
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดทํากิจกรรมอ่ืนใดรวมทั้ง 
การมีส่วนร่วมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดทํา 
งบประมาณ 
- แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดทําแผนพัฒนา 
- การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ 
- การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ 
- การมีส่วนร่วมดําเนินการตามโครงการ 
3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ 
3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน 
- แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
- การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ 
- การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การพิจารณากําหนดให้มีโครงการ/กิจกรรมประกอบแผนงานนี้โดยกําหนดให้มีวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สอดรับกับการมิติที่ 4 ในลักษณะดังนี้ 

 
มิติ 

 

กลุ่ม/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

 
วัตถุประสงค์และกิจกรรมตัวอย่าง 

มิติที่ 4 
การ เสริมสร้าง 
และ ปรับปรุง 
กลไกในการ 
ตรวจสอบ 
การปฏิบัติ 
ราชการของ 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดงาน 
และวางระบบ 
รายงานการ 
ควบคุมภายใน 
ตามท่ี 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบแผ่นดิน 
กําหนด 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน 
โดยดําเนินการให้มีการจัดทํา แผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง 
และรายงานผลการติดตาม การปฏิบัติ 
ตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 

4.2 การสนับสนุน 
ให้ภาคประชาชนมี 
ส่วนร่วมตรวจสอบ 
การปฏิบัติหรือ 
การบริหาราชการ 
ตามช่องทางที่ 
สามารถ 
ดําเนินการได้ 

ออกระเบียบภายในหรือค˚าสั่งให้ถือปฏิบัติ เรื่องการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ 
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการด˚าเนินโครงการขององค์กรปกครองส่
วน ท้องถิ่น ส˚าหรับให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด˚าเนินการ 
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหาร 
งบประมาณ การรับ – จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินจากราชการ 
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย 

4.3 การส่งเสริม 
บทบาทการ 
ตรวจสอบของสภา 
ท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ความเข้าใจใน 
การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้กําหนดไว้ 
4.3.2 
ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
ฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนด ไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

 4.4 เสริมพลังการ 
มีส่วนร่วมของ 
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก 
ภาคส่วนเพื่อ 
ต่อต้านการทุจริต 

พิจารณากําหนดให้มีแผน/โครงการ/กิจกรรม 
การส่งเสริมแนวร่วมหรือการสร้าง 
เครือข่ายกับทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริต/เฝ้าระวังการทุจริตในเขตพ้ื
นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
----------------------------- 

 

  ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ         
เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่อง
กับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์ของ
องค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ได้ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม       
ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการ
รับสินบน และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
  1. แนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
   1.1 มีการจัดทำประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัด 
   1.2 มีกลไกการส่งเสริมการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
  2. ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน 
   2.1 ให้มีการจัดทำประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว 
   2.2 มีการจัดทำคู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน) ของหน่วยงาน  
   2.3 มีการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือส่งเสริม 
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงานที่ไม่ขัดต่อประโยชน์ส่วนรวม 
   2.4 ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงมาตรการ และกระบวนการจัดการ    
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม  
   2.5 มีการจัดการและลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดให้เป็นไปตามกฎระเบียบและ
มาตรฐานขององค์กร 
     

  3. ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
   มอบหมายให้  สำนักปลัด  มีหน้าที่ในการจัดทำประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการควบคุมดูแล  การดำเนินงานของ
หน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมนี้ 
 
 
     
                               (นายวิจารณ์   มุทาพร) 
                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 



 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจรติ ปี 256๕ 

ของ องค์การบริหารสว่นตำบลทุ่งแก   อำเภอเจริญศิลป ์จังหวัดสกลนคร 
ความเสี่ยง :  การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์   
 

 

 

ปัจจัยเสี่ยง 

 
 

แนวทาง/มาตรการการ
จัดการความเสี่ยง 

 

 

กิจกรรม/วิธีการการดำเนินงาน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 
 

หมายเหตุ พ.ศ. 256๔ พ.ศ. 256๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต อาจมี
คณะกรรมการบาง
ท่านเอ้ือประโยชน์
ให้กับผู้ขออนุญาต
บางรายการที่
คุณสมบัติไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์   

- การแต่งตั้ง
คณะกรรมการให้
พิจารณาคุณสมบัติของ
กรรมการ (ไม่ใช้ผู้มีส่วน
ได้เสียกับผู้ขออนุญาต) 

- จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ 
มาตรการการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ ให้เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย 

จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ 
มาตรการการตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจของ องค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๙ เดอืน
ตุลาคม  256๔ 

            ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

 

 
 
            นายวิจารณ์  มุทาพร  
           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 



 
 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจรติ 
ในกรณีที่อาจกอ่ให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน  
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก 
อำเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร 
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การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ ่งแก  เข้าร ่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ                 
ดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ ่งเป็นเกณฑ์การ 
ประเมินที่ต้องการ ให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินของหน่วยงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการ 
ทุจริตในองค์กร เกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื ่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ 
การแก้ไข ปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที ่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความ 
เสี ่ยงเกี ่ยวกับ การปฏิบัติงานที ่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที ่ได้นี ้มาก ำหนดเป็นคู ่มือการบริหารจัดการ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  เพ่ือเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้ 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
  1. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 
โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้ประกาศเจตจำนงว่าจะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วย 
ความโปรงใส บริหารงานด ้วยความซื ่อสัตย ์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื ่อให ้บรรลุเจตนารมณ ์ 
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม 
  2. กฎระ เบ ี ยบและแ นวปฏ ิบ ั ต ิ เ ก ี ่ ย วก ั บการจ ั ดซ ื ้ อจ ั ดจ ้ า ง   การ เ ง ิ นและบ ัญชี   
โดยท ี ่ ในป ัจจ ุบ ันกฎระเบ ียบและข ้อบ ังค ับต ่างๆ ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการเบ ิกจ ่ายเง ิน การจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง 
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู ้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว 
ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดใน การปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี 
เข้ารับการอบรมเพ่ือลด ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 
  3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA)  เพื ่อให้บ ุคลากรในสังกัดองค์การบริการส่วนตำบลทุ ่งแก 
ได้เข้าใจเกี ่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการ 
ประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที ่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมท ำความเข้าใจเรื ่อง 
ดังกล่าว 
  4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4.1 การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดังนี้ 
  - การจ ัดทำค ู ่ม ือองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลท ุ ่ งแก  ได ้จ ัดทำคู ่ม ือการพ ัฒนาส ่งเสริม 
การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื ่อสร้างความเข้าใจแก่ 
บุคคลากรและให้หลีกเลี ่ยงการกระทำที ่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี ่ยวกับแนวคิด/ 
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระเกี ่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน 
และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 
  - การจัดการความรู ้( Knowledge management) โดยการนำ คู่มือดังกล่าวถ่ายทอดผ่าน  
กระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล    
ทุ่งแก 
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  2.4.2 การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิดประโยชน์ ทับซ้อน 
จากการว ิเคราะห์ความเส ี ่ยงสามารถจำแนกระดับความเส ี ่ยงออกเป็น 4 ระดับ ส ูงมาก ส ูง ปานกลาง ต ่ ำ 
และสามารถสร ุปข ้อม ูลการว ิเคราะห์ความเส ี ่ยงเก ี ่ยวก ับการปฏิบ ัต ิงานท ี ่อาจเก ิดประโยชน์ท ับซ ้อนของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้ดังนี ้
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเด็น 
ผลประโยชน์ทับ 

ซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสเกิด 
การทุจริต 

(1/4) 

ระดับของ 
ผลกระทบ 

(1-4) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซ้ือร้านที่ 
ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ 
ตนเองคุยได้ง่าย 

4 4 -ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ 
วัสดุ 
-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ 
หรือการจ้าง 

การจัดโครงการ/ 
กิจกรรม 

มีการเลือกพ้ืนที่ในการจัดโครงการ/ 
กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการ 
ส่วนตัว 

4 4 -พิจารณาพ้ืนที่ที่ประสบปัญหา 
และมีความจำเป็นลำดับแรก 

การบริหารงานบุคคล มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ 
บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ 
เข้าทำงาน 

4 4 -มีการประกาศรับสมัครและ      
ดำเนินการคัดเลือกอย่าง 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

การนำทรัพย์สิน 
ของราชการมาใช้ 
ในเรื่องส่วนตัว 

เช่นการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ 
รถ  ไฟฟ้า ฯลฯ 

4 4 -มีการทำทะเบียนควบคุมการ 
ใช้งานและการเบิกจ่ายอย่าง 
เคร่งครัด 

การลงชื่อเข้า-ออก 
เวลาปฏิบัติหน้าที ่

การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง 4 4 -มีสมุดขออนุญาตไปพ้ืนที่อ่ืน 

การลงพ้ืนที่ 
ตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง(Case) 
-การใช้รถ 
-การใช้คน 

การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มาก 
เกินความจำเป็นในแต่ละภารกิจ 
เช่นน ้ำมันมากเกินความเกินความ     
จำเป็น 

4 4 -มีการบันทึกการใช้ต่างๆ 
-มีการรายงานทุกครั้ง 
-สร้างจิตสำนึก คุณธรรม 
จริยธรรม 
-ใช้งานตามความเป็นจริง 

การจัดประชุม ดู 
งาน สัมมนา ต่างๆ 

ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ 
ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่ 

2 1 -สถานที่มีความเหมาะสมกับ 
งบประมาณ 
-วิทยาการมีความรู้เหมาะสมกับ 
งานหรือโครงการนั้นๆ 

การออก 
ใบอนุญาตหรือ การ 
รับรองสิทธ์ 

หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติ 
หรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรอง 
หรือใบอนุญาตนั้นๆ 

3 3 -ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบ 
โดยมีความเป็นกลาง 



 

 

  2.5 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2565 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที ่ร ่วม 
ขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุรจิตประพฤติชอบในหน่วยงาน 
ราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดรังเกียจการทุจริตทุกรูป 
แบบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการดำเนินการที ่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที ่จะนำไปปรับปรุง 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 2565 ดังนี้ 
  2.5.1 ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตะหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน 
และปราบปรามการทรุจริตให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ให้ 
ทั ่วถึงและครอบคลุมทั ้งหน่วยงานอย่างต่อเนื ่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการ 
ปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
  2.5.2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื ้อจัดจ้าง เพื ่อเป็นกลไกลในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้  รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง      
เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ ์
  2.5.3 การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหาร 
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที ่จะนำไปสู ่การทุจริต ความ 
เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่ เกิดขึ้นจริง 
มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน 
  2.5.4 การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย ผู้บริหาร 
ซึ่งเน้นการปล่อยทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 


