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 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี          
(พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ซึ่งสิ ้นสุดลงในปีงบประมาณ พ.ศ.2564           
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 2271 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563       
เรื่อง แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยส ำนักงาน 
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   คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคำสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือ   
แนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้ เพ่ือให้ดำเนินการ
ดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ
การทุจริต พ.ศ. 2561 – 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ     
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์กำหนดไว้      
และเป็นการถือปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติด้วย  
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้ องกันการทุจริต 4 ปี            
(พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ซึ่งสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ พ.ศ.2564    
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 2271 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสำนักงาน 
ป.ป.ช.ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 มีมติเห็นชอบ      
ให้ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่จะสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นสิ้นสุด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำจึงได้ดำเนินการขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) จากที่สิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นสิ้นสุด          
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 



  

บทนำ 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่     
การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์สำคัญ
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น     
แตใ่นทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน  

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

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากนโยบายทางการเมือง  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมีและอิทธิพลท้องถิ่น  

สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้  
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม      

การทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง ขาดความรัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่ง    
ที่ทำให้เกิดการทุจริต  

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม ทำให้คน     
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรม
การทุจรติมากยิ่งขึ้น  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน        
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต  
ของบุคคลเหล่านี้  
  4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของ      
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์บางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน     
แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่      
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  
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6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น    
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม  

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต    
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิต เป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำ
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  

2. หลักการและเหตุผล  
   ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอรัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบ        
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน       
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การที่ประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต   
(United Nations Convention Against Corruption – UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย       
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม         
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้อง     
และพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มี เงินและมีอำนาจ           
คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึก          
ในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัย
ทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไก
หรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง ปัจจุบัน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี 
พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชน    
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ  
ในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนด วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น     
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การ
ดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  

   ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ  ที่ เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถปุระสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน  
1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 

ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  
3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(Good Governance)  
4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย  
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุข           
แก่ประชาชนท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม           
การขัดแย้งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
ของข้าราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม       
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระทำการทุจริต       
และประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรบัจากทุกภาคส่วน  
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5. ประโยชนข์องการจัดทำแผน  
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่น มีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption)  

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง 
ที่มีจิตสานึกรักทอ้งถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ  
ด้านป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย
ในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 



  

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 5 - 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 การสรา้งสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 
 
 
 

1.1  การสร้างจิตสำนึ กและความ
ตระหนักแก่บุคคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 (1) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสสำหรับ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
1.1.2 (1) มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 
1.1.3 (1) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าก่อดำ 

30,000 
 
- 
 
- 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

1.2  การสร้างจิ ตสำนึ กและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 
 

1.2.1 (1) โครงการท้องถิน่ปลอดทุจริต 
1.2.1 (2) โครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิต 
1.2.1 (3) มาตรการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
1.2.2 (1) โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 
1.2.3 (1) มาตรการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

20,000 
20,000 

- 
20,000 

- 

 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

1.3  การสร้างจิตสำนึ กและความ
ตระหนักแก่เดก็และเยาวชน 

1.3.1 (1) นำหลักสูตรโตไปโม่โกง ปรับใช้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 

1.3.1 (2) โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ศพด.อบต.ป่าก่อดำ 
1.3.2 (1) โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียน ศพด.อบต.ป่าก่อดำ 
1.3.3 (1) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศพด.อบต.ป่าก่อดำ 

- 
 

15,000 
20,000 
15,000 

ไม่ใช้งบประมาณ 

มติที่ 1 รวม 5 มาตรการ 8 โครงการ 140,000  
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มิติที่ 2 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ หมายเหตุ 

2 การบริหารราชการ 
เพ่ื อป้ อ งกั น ก าร
ทุจริต 

2.1  แสดงเจตจำนงทางการเมือง      
ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

2.1 (1) ประกาศเจตนารมณ์สุจริต 
2.1 (2) ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 
2.1 (3) กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2.1 (4) กำหนดขอ้บังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ 

- 
- 
- 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใส      
ในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
2.2.1 (2) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน 
2.2.1 (3) การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของข้าราชการและ

พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 
2.2.2(1) มาตรการการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ   

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2.2.2 (2) มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 
2.2.3 (1) โครงการสำรวจความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ 
2.2.3 (2) กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 
2.2.3 (3) กำหนดมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
2.2.3 (4) จัดทำคู่มือประชาชนและเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 

13,000 
- 
 
- 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและ
หน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

2.3.1 (1) จัดทำแผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
2.3.1 (2) เผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการประชาชนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ 
2.3.2 (1) ออกคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการหรือปฏิบัติ
ราชการ 

- 
- 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติที่ 2 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต(ต่อ) 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ หมายเหตุ 

2 การบริหารราชการ 
เพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุ ค ค ล ใน ก ารด ำ เนิ น กิ จ ก ารก าร
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 (1) การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม 
2.4.2 (1) การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะ 
2.4.3 (1) การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

- 
 
- 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ
หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียม 
2.5.2 (1) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ 
2.5.2 (2) รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
2.5.3 (1) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- 
- 
- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

มติที่ 2 รวม 4 มาตรการ 18 กิจกรรม 1 โครงการ 13,000  
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ หมายเหตุ 

3  ก า ร ส่ ง เส ริ ม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่ เป็นการอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มีการส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ ราชการตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1 (1) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
3.1.1 (2) การให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
3.1.2 (1) การเปิดเผยข้อมูลขา่วสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3.1.2 (2) การประชาสัมพันธ์การจัดหาพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้าง 
3.1.3 (1) การเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารการปฏิบัติราชการ 
3.1.3 (2) การเผยแพร่ระเบียบ กฎหมายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับ
และสอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

3.2.1 (1) จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต 
3.2.2 (1) กำหนดช่องทางและข้ันตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
3.2.2 (2) รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 
3.2.3 (1) การแจ้งผลการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

- 
- 
- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 

3.3.1 (1) โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น 
3.3.1 (2) แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา 
3.3.2 (1) การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

จัดหาพัสดุ 
3.3.3 (1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3.3.3 (2)  การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

ตรวจรับงานจ้าง 

20,000 
- 
- 
 
- 
- 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

มติที่ 3 รวม 14 กิจกรรม 1 โครงการ 20,000  
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัิราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ หมายเหตุ 

4 การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงาน
การควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 

4.1.1 (1) จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน 
4.1.1 (2) รายงานผลการตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน 
4.1.2 (1) การติดตามผลการตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน 
4.1.2 (2) การปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน 

- 
- 
- 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชน     
มี ส่ วน ร่ วมต รวจสอบ การป ฏิ บั ติ         
หรือการบริหารราชการตามช่องทาง    
ที่สามารถดำเนินการได้ 

4.2.1 (1) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

4.2.1 (2) เผยแพร่แนวทางการบริหารงานบุคคลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
4.2.2 (1) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 
4.2.3 (1) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

- 
 
- 
- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 (1) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและบุคลากรท้องถิ่น 
4.3.2 (1) มาตรการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่นให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น  

150,000 
- 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
(Community)และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 (1) มาตรการเฝ้าระวังการทุจริต 
4.4.1 (2) เผยแพร่หลักการ/แนวคิดการต่อต้านการทุจริต 
4.4.2 (1) กิจกรรมต่อต้านการทุจริตแบบบูรณาการ 

- 
- 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

มติที่ 1 รวม 5 มาตรการ 7 กิจกรรม 1 โครงการ 150,000  
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