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ส่วนที่ 1 

บทน า 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร 

   การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร โดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมปละการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่  
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

   การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น  
ได้แก่ การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

   ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
     1. การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลังส่วนใหญ่  
         เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
     3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
     4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและ 
         ขาดคุณธรรมจริญธรรม 
     5. สภาพหรือลักาณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
     6. สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่ เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ  
         หลากหลายในการตรวจสอบของภาคส่วนต่างๆ 
     7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

   สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็น
ได้ดังนี้ 

     1. โอกาส แม้ว่าปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าว เกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่ โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูง  
ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

     2. สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การส้รางความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึ งเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้ าที่มีแนวโน้ม 
ที่จะท าพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 
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   3. การขาดกลไกในการตจรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้  

    ๔. การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน 
แก่เจ้าหน้าที่ เ พ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด า เนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด  
ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  

     5. การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
ท าใหเ้จ้าหน้าทีต่้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิมรายได้พิเศษให้กับตนเองและครอบครัว  

     6. การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับ 
การเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลงและมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม  

     7. มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตยกย่องเป็นคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีค่านิยม
ที่ผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่ อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด  
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 

๒. หลักการเหตุผล  

   ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหา 
ล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม และการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก 
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อรายงานของ 
ทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับ 
การจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
การทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ(Transparency International – IT) พบว่า  
ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35- 38 คะแนนจาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 
อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลกและเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และ 
ประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 
จาก 168 ประเทศซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง  
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แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต  
ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations 
Convention Against Corruption - UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับแต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลงสาเหตุที่ท าให้การทุจริต 
เป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคมซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคอื พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทย
ยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติ  พ่ีน้อง และ พวกพ้องยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติ
ที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยม
และวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้
ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพและขาดความเข้มแข็ง  

   ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3  
เริ่มจากปีพ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่ การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  
หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทย
มีศักดิ์ศรีและมีเกียรติในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย 
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนน 
จะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน 
ต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่ เป็นอยู่ ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยไดก้ าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception  Index : CPI)  

   ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล 
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร จัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 



 
-ค- 

 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  
   ๑. เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  
  ๒. เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
   3. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) 
   ๔. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’saudit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   5. เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. เป้าหมาย  
   ๑. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่นปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
   ๒. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของข้าราชการ 
   ๓. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๔. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
   ๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต 
และประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
   ๑. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ 
ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาลรวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
   ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้  
   ๓. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ 
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต  
   ๔. สามารถพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  
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   ๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาส 
ในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจ และให้ความร่วมมือ 
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 – 2565) 
1. แผนปฏิบัติการป้องกัการทุจริต (พ.ศ. 2561 – 2565) มีรายละเอียดกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต (ภาพรวม) แยกเป็นรายมิติ ดังนี้ 

 

 
 
 
 
     
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 – 2565) 

มิติที่ 2 การบริหารราชการ 
เพื่อป้องกันการทุจริต 

 

มิติที่ 3 การส่งเสรมิบทบาท
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและ 
ปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

มิติที่ 1 การสร้างสงัคม 
ไม่ทนต่อการทุจริต 

การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนั ก แก่ บุ คล ากร  ทั้ ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์
กปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส ร้ า ง จิ ต ส า นึ ก แ ล ะ ค ว า ม
ตระหนั ก แก่ ประชาชนทุ ก 
ภาคส่วนในท้องถิ่น 

การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

แสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่ อต้ านการทุ จ ริ ตของ
ผู้บริหาร 

มาตรการการใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม
ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร
บ้านเมืองที่ด ี

การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการด า เนนกิจการ  
การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ 
หรือรับแจ้ งและตรวจสอบพบ 
การทุจริต 

จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางเป็นการ
อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ดว ก แ ก่
ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

การรับฟังความคิดเห็นการรับ
และตอบสนอ งเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ของประชาชน 

การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารหิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การสนับสนุนให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการ
ได ้

มีการจัดวางระบบและรายงาน
ก า รค ว บ คุ ม ภ า ย ใน ต า ม ที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และบูรณา
การทุกภาคส่วน เพื่อต่อต้าน
การทุจริต 



 

 

 

 

 

 

บัญชีแผนการป้องกันการทุจริต 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 2561 2562 2563 2564 2565 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

1.1 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการ การเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 - 

2. โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน 
การป้องกันการทุจริต 

1,000 1,000 1,000 1,000 10,000 - 

3. มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ - 

1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

1. โครงการท้องถิ่นงาม 3 ส สะอาด สวยงาม    
    สุขภาพดี 

95,000 95,000 95,000 95,000 10,000 - 

2. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นศูนย์พัฒนา 
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

65,000 65,000 65,000 65,000 10,000 - 

1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1. โครงการฝึกอบรมเยาวชนดอยหล่อรักดี 35,000 35,000 35,000 35,000 10,000 - 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 2561 2562 2563 2564 2565 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองใน 
การต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

1. กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ - 

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสใน 
การปฏิบัติราชการ 

1. กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อ
ราชการ 

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ - 

2.3 มาตรการใช้ดุลย
พินิจและใช้อ านาจ
หน้าที่เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

1. มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ - 



 
-ช- 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 2561 2562 2563 2564 2565 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนนิกิจการ  
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

1. กิจกรรมการมอบ ประกาศเกียรติคุณแก่
สตรีดีเด่น 

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ - 

2. โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 - 

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ 

1. มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ - 

2. มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง 
ร้องเรียน 

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ - 

3. มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน    
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน    
ต าบลดอยหล่อ ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการ    
ตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ - 



 
-ซ- 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 2561 2562 2563 2564 2565 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เปน็การ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้
ทุกขั้นตอน 

1. มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อให้มี 
   ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ - 

2. มาตรการเผยแพรข่้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ    
    หลากหลาย 

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ - 

3. มาตรการจัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึง 
   ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   ดอยหล่อ 

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ - 

3.2 การรับฟัง 
ความคิดเห็น การรับ
และตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

1. มาตรการการด าเนินงานศูนย์รับเรื่อง 
   ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนต าบล 
   ดอยหล่อ 

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ - 

2. มาตรการก าหนดขั้นตอน /กระบวนการ 
    เรื่องร้องเรียน 

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ - 

3. มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
   ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ - 



 
-ฌ- 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2564 2565 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

1. โครงการการคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร   
    กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น 
    หรือพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบล ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ - 



 
-ญ- 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 2561 2562 2563 2564 2565 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

1. โครงการจัดท ารายงานการควบคุม    
    ภายใน 

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ - 

2. กิจกรรมติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน 

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ - 

4.2 การสนับสนุนใหภ้าค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจ 
สอบการปฏิบัติหรอืการ
บริหารราชการตามช่อง 
ทางที่สามารถด าเนนิการได ้

1. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงิน 
    ให้ประชาชนได้รับทราบ 

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ - 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 1. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพสมาชิกท้องถิ่น 
ตามท่ีได้รับ

จัดสรร 
ตามท่ีได้รับ

จัดสรร 
ตามท่ีได้รับ

จัดสรร 
ตามท่ีได้รับ

จัดสรร 
ตามท่ีได้รับ

จัดสรร 
- 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน(Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วน  
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

1.กิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต 

3,000 3,000 3,000 3,000 0 - 

 


