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คำนำ 
 
 
  สภาพสังคมปัจจุบัน  การทุจริตคอร์รัปชันถือว่าเป็นปัญหาที่ขยายวงกว้าง  ส่งผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อเสถียรภาพทางการเมือง  การพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคม  และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้
ประเทศต่างๆตระหนักถึงร้ายที่เกิดข้ึนจากการทุจริตมากขึ้น  
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี                   
(พ.ศ. 2561 – 2564) ประกอบด้วย  ๖ ยุทธศาสตร์ คือ  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
                                      CPI) ของประเทศไทย   

ซึ่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประชาชน  ข้าราชการ                
มีความรู้   ความเข้าใจ  บทบาท  ภารกิจ  ของหน่วยงานราชการ  เพ่ือจะได้มีส่วนร่วมในแก้ไขปัญหา  และเข้าใจ
ในปัญหาการทุจริตได้มากยิ่งขึ้น  ตลอดจนเข้าใจกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการ
เฝ้าระวังการทุจริต  เป็นต้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาฉบับนี้ 
จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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                                            ส่วนที่  1  บทนำ 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
                   การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจรติในองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา   มีวัตถุประสงค์       
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิ ดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการ
ทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น  
ได้แก่ การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมี
วัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1.  การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่ 
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3.  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4.  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด 
    คุณธรรม   จริยธรรม 
5.  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ                                

                        ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7.  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้  ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม 

                        การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึน 
                        จากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่ 

     โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำ

ให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มี
แนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส ปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่าการทุจริตในปัจจุบันมี
รูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็น
ความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัท
มีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ 
รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและ
ครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดี แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรง
กลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่า
ที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุ
นี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ 
เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญ
และบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

การทุจริตคืออะไร   
“ทุจริต”  หมายถึง  ประพฤติชั่ว  คดโกง  ไม่ซื่อตรง 

“การทุจริตต่อหน้าที่”    หมายความว่า  ปฎิบัติหรือละเว้นอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่หรือปฎิบัติ หรือ  

ละเว้นการปฎิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อ่ืนชื่อว่าตำแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งที่ตนมิไดมีตำแหน่งหน้าที่นั้น  
หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน   การทุจริตต่อ
หน้าที่  การฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือคอร์รัปชั่น ล้วนมีความหมายอย่างเดียวกัน 
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สาเหตุที่มีการทุจริต 

    ปัจจัยภายใน   ได้แก่  สิ่งที่อยู่ในใจ  อยู่กับตัวของแต่ละบุคคล  คือ 

1.1.1 การหย่อนคุณธรรมความซื่อสัตย์ 
1.1.2 โอกาส 
1.1.3 สิ่งจูงใจ 
1.1.4 การเสี่ยงภัย  

   ปัจจัยภายนอก   ได้แก่  สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบ ๆ  ตัว คือ  
2.1.1 ด้านเศรษฐกิจและการครองชีพ 
2.1.2 ด้านการเมือง 
2.1.3 ด้านสังคม 
2.1.4 การบริหารของรัฐขาดประสิทธิภาพ 
2.1.5 ช่องว่างของกฎหมาย 
2.1.6 ตำแหน่งหน้าที่เอ้ือต่อการทุจริต 
2.1.7 อยู่ภายใต้อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมและอิทธิพลของผู้ทุจริต 
2.1.8 ติดอบายมุขและมลูเหตุอื่น ๆ  

ทุจริตในเรื่องอะไรบ้าง  

1. ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง  หรือบิดเบือน  ระเบียบแบบแผน  หรือกฎข้อบังคับ 
2. จูงใจ  เรียกร้อง  ขมขู่  หน่วงเหนี่ยวหรือกลั่นแกล้ง  เพื่อหาประโยชน์ใส่ตนหรือพวกพ้อง 
3. สมยอม รู้เห็นเป็นใจ  เพิกเฉย หรือละเว้นการกระทำในการที่ปฎิบัติหรือรับผิดชอบตาม

หน้าที่ 
4. ยักยอก  เบียดบังซึ่งทรัพย์สินของทางราชการ 
5. ปลอมแปลง  หรือกระทำการใดๆ  อันเป็นเท็จ 
6.  มีผลประโยชน์ร่วมในกิจการบางประเภทที่สามารถใช้อำนาจหน้าที่ของตนบันดาล                           
     ประโยชน์ได้  

  7.  สมยอมเสนอราคา  หรือการฮั้ว  เพื่อกำหนดราคาอันเป็นการเอาเปรียบรัฐ    

แนวทางการป้องกันการทุจริต  

 ประชาชนมีช่องทางในการช่วยป้องกันการทุจริตได้หลายระดับ  คือ   ระดับบุคคล   และระดับชุมชน /
ท้องถิ่น  และระดับสังคม  

ช่องทางในการป้องกันการทุจริต 

1. ระดับบุคคล 

1.1 การมีจิตใจสุจริต 
1.2 ตัวเองจะต้องไม่ประพฤติ  ปฎิบัติ  หรือทำการทุจริต 
1.3 ตัวเองจะต้องไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้คนอ่ืนทุจริต 
1.4 หากพบเห็นการทุจริตต้องช่วยกันตักเตือน แนะนำหรือแจ้งเบาะแส 
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1.5 ฝึกวินัยในตนเอง  สร้างคุณธรรมในจิตใจ 
1.6 ไม่ทำการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม 
1.7 ไม่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้อื่นทุจริต 
1.8 ไม่เลือกคนทุจริตหรือเคยทุจริตเข้าสภา 
1.9 เมื่อพบเห็นการทจุริตให้ตักเตือนแนะนำ  หรือดำเนินการอย่างอ่ืน 

2. ระดับชุมชน  
2.1 การรวมกลุ่ม 
2.2 การสร้างเครือข่าย 
2.3 การประชุมวางแผน 
2.4 การกำหนดกติกาชุมชน 
2.5  การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว 

3. ระดับสังคม  
3.1 สมัครเข้าเป็นองค์กรสมาชิกเครือข่าย 
3.2 การแจ้งเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต 
3.3 การขอรับการสนับสนุนการดำเนินงาน 
3.4 การร่วมเคลื่อนไหว 
3.5 สมัครเป็นเครือข่ายองค์กรภายนอก 
3.6 แจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริตในพื้นท่ี 
3.7 ขอรับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม 
3.8 การร่วมเคลื่อนไหว 

4. ระดับชุมชน 
4.1 รวมกลุ่มขึ้นในชุมชน 
4.2 สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่ม  ตั้งชมรม 
4.3 ประชุม/วางแผนการดำเนินการ 
4.4   กำหนดกฎหมู่บ้าน / กติกาชุมชน     
4.4 การดำเนินกิจกรรม / รณรงค์ต้านการทุจริต 
4.5 ร่วมลงชื่อถอดถอนคนทุจริตออกจากตำแหน่ง 
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2.หลักการและเหตุผล 
                  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวี                   
ความรุ่นแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ 
เป็นปัญหาลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฎข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของ
ทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับ
ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริต
คอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency Intemational – IT) พบว่าผล
คะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 - 2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 
อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และ
ประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลำดับที่ 
101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ใน
ระดับสูง 

         แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ 
ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง 
สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสำคัญไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม                  
ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคม
อุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วนมองว่ าการทุจริต
คอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทำได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

         ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก 
ปี  พ .ศ. 2560 จนถึงปี  พ .ศ . 2564 ซึ่ งมุ่ งสู่ การเป็นประเทศที่ มีม าตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม                   
เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  
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หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทย                
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การ
ดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
                                             CPI) ของประเทศไทย   
  ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล               
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ  เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว้าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต             
ระยะที่  3  ( พ.ศ. 2560 – 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา  จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับ
การบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส  สร้างค่านิยม  วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ  ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนอันจะนำไปสู่การปฏิบั ติอย่างมีประสิทธิภาพ  
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  
           3.วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 

๑) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

๒) เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง

ข้าราชการ  ฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี  (Good   Governance) 

๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม  (people’s  participation )   และตรวจสอบ  (people’s   

                audit)   ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕) เพ่ือพัฒนาระบบ  กลไก   มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4.เป้าหมาย 
  ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร   บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงประโยชน์โดยมิชอบ 
  ๒)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบของข้าราชการ 
  ๓)  โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๔)  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 
  ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระทำการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5.ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
  ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง   ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม    และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต ( Anti –Corruption )   จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม   หลักธรรมาภิบาล  
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
  ๒)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง    
ที่ดี (Good  Governance)  มีความโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  ๓)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น  อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 
  ๔)  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
  ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการ
กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ   จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ  
ด้านการป้องกันการทุจริต    อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็ น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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      ส่วนที่  2  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                                    

  
 มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

งบ ป ร ะ ม า ณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบ ป ระม าณ
(บาท) 

1การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1การสร้างจิต 
สำนึกและความ
ตระหนักแก ่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ 
การเมือง  
ฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการเมือง 
ฝ่ายสภาท้องถิ่น 

1.1.1ด้วยการปฏิบัติราชการให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
(1)โครงการบริหารงานตามหลกั
ธรรมาภิบาล 
1.1.2(1)มาตรการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของอบต.ตาพระยา 
1.1.2(2)โครงการอบรมด้านวนิัย
และคุณธรรมจริยธรรม 
1.1.2(3)มาตรการ”เสริมสร้าง 
องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต” 
1.1.3(1)มาตรการ”จัดทำคู่มือ 
การป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน” 
1.1.3(2)มาตรการ”ปลูกฝังองค์
ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest” 
1.1.3(3)โครงการ”อบรมการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(e-GP)” 

0 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 

0 
 
- 
 
 
 

20,000 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

0 
 
- 
 
 
 

20,000 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

0 
 
- 
 
 
 

20,000 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 1.2 การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แก่ทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

1.2.1(1)มาตรการ”รณรงค์ 
เผยแพร ่การสร้างค่านิยมการ
ต่อต้านการทุจริต” 
1.2.1(2)มาตรการ”ส่งเสริมการ
บริหารงานแบบมสี่วนร่วม เพื่อ
สร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
(กิจกรรมการประชุมพบปะ
หน่วยงานศูนยป์ระสานงานเพื่อ
สวัสดิการประชาชน กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการชุมชนกลุม่
อาชีพและกลุ่มสตรี) 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โค ร งก า ร /กิ จ ก ร รม /

มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบ ป ระม าณ
(บาท) 

  
 

1.2.2(1)โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนา
รายได ้
1.2.3(1)มาตรการ”ส่งเสริม
การปฏิบัติงานและการใช้
ชีวิต ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 

- 
 
 
- 

30,000 
 
 

20,000 
 
 

30,000 
 
 

20,000 
 
 

30,000 
 
 

20,000 
 
 

 1.3การสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1(1),1.3.3(1)โครงการ
ค่ายเยาวชน สำนึกรัก
ท้องถิ่น เสริมสร้างความ
สมานฉนัท ์
1.3.1(3)มาตรการ
สอดแทรกหลักสูตรการเรียน
การสอนตามค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
1.3.2(1)โครงการประกวด
พูด สุนทรพจน์ต่อต้าน
คอร์รัปชั่น :หัวข้อคอร์รัปชั่น 
ฉันไม่ขอรับ 
1.3.2(2),1.3.3(1)โครงการ
ยุวชนไทยใส่ใจพฒันาชุมชน
ท้องถิ่น 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
- 
 
 

10,000 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
- 
 
 

10,000 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
- 
 
 

10,000 
 
 
 
 

มิติที่ 1 รวม 9 โครงการ 8 มาตรการ 0 180,000 180,000 180,000 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบ ป ระม าณ
(บาท) 

2.การ
บริหาร

ราชการเพื่อ
ป้องกันการ

ทุจริต 

2.1แสดงเจตจำนง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต

ของผู้บริหาร 
 

กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อตา้น
การทุจริตของผู้บริหารองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

- - 
 

- 
 

- 
 

 2.2มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1(1),2.2.2(1),2.2.3 
(1)มาตรการ”ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางการ
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(Local 
Petformance Assessment : 
LPA )”(ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านการบริหารบุคคล ด้านบริหาร
การเงิน ด้านการบริการสาธารณะ) 
2.2.1(2),2.2.2.(2)โครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(ITA) 
2.2.1(3)มาตรการ”สร้างความ
โปร่งใสในการบริหาร 
บุคคล” 
2.2.2(3)มาตรการ”ให้และ
เปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง” 
2.2.3(3)มาตรการ”ยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน” 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 2.3มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อำนาจหนา้ที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

2.3.1(1)มาตรการ”จัดทำคู่มือ
สำหรับประชาชนตาม
พระราชบญัญัติการอำนวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558” 
 

- - - - 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

งบ ป ร ะ ม าณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบ ป ระม าณ
(บาท) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.3.1(2),2.3.2(1)มาตรการ”ลด
ขั้นตอนและอำนวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน” 
2.3.1(3),2.3.2(2)โครงการออก
ใบอนุญาต 1 วนั 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 

 2.4การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงานบุคคล 
ในการดำเนิน
กิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์

2.4.1(1),2.4.2(1),2.4.3 
(1)มาตรการยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤตปิฏบิัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ ์

- - - - 

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1(1)มาตรการ”ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตา
พระยา 
2.5.1(2)มาตรการ”จัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.5.2(1)มาตรการ”ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ ทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2.5.2(2),2.5.3(3)มาตรการ”
ส่งเสริมการดำเนนิงานศูนย์
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน 2.5.3(1)
มาตรการ”แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน” 
2.5.3(2)มาตรการ”ส่งเสริมการ
ดำเนินงานศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระ
ยา” 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

มิติที่2 รวม 15  มาตรการ - - - - 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ง บ ป ร ะ ม า ณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบ ป ระม าณ
(บาท) 

3. .การ
ส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วม
ของ
ประชาชน 

3.1จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอำนวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มสี่วน
ร่วมตรวจ การ
ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1(1)มาตรการ”ปรับปรุงศนูย์
ข้อมูลข่าวสารของอบต. 
ตาพระยา 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
3.1.1(2)โครงการอบรมให้ความรู้
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 
3.1.2(1)มาตรการ”เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและ
หลากหลาย”(ข้อมูลการจัดซื้อ จัด
จ้างแผนพัฒนา ข้อมูลรายงานทาง
การเงิน เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี รายจา่ยประจำปี 
รายงานผลการดำเนนิฯลฯ) 
3.1.3(1)มาตรการ”จัดให้มี
ช่องทางที่ให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของ  อบต.             
ตาพระยา”website/Facebook 
/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/เสียงตาม
สาย/รถประชาสัมพันธ์ /วิทยุ/ 
วารสาร/ไวนลิ/รายงานผลการ
ดำเนินงานฯลฯ) 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 3.2การรับฟังความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

3.2.1(4)มาตรการ”ส่งเสริมการ
บริหารงานแบบมสี่วนร่วม เพื่อ
สร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
(กิจกรรมการประชุมพบปะ
หน่วยงานศูนยป์ระสานงานเพื่อ
สวัสดิการประชาชนกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการชุมชนกลุม่
อาชีพและกลุ่มสตรี) 
3.2.2(1)มาตรการ”จัดให้มี
ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เข้าถึง
ง่ายและหลากหลาย” 

 มิติที่ 1 
1.2.1(2) 

 
 
 
 
 
 
 
- 

มิติที่ 1 
1.2.1(2) 

 
 
 
 
 
 
 
- 

มิติที่ 1 
1.2.1(2) 

 
 
 
 
 
 
 
- 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

งบประมาณ
(บาท) 

งบ ป ร ะ ม า ณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบ ป ระม าณ
(บาท) 

  3.2.3(1)มาตรการ”รายงานผล
ความก้าวหน้าเร่ืองร้องเรียนให้ผู้
ร้องทราบ” 

- - 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

 3.3การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.3.1(1)โครงการฝึกอบรม
สัมมนาการจัดกิจกรรมเวที
ประชาคม เพื่อจัดทำแผนชุมชน
และแผนพฒันา
3.3.1(1),3.3.1(2),3.3.1(3)
มาตรการ“ส่งเสริมให้ ปชช. 
มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตา
พระยา 

- 30,000 30,000 30,000 

มิติที่ 3 รวม 7 มาตรการ 1 กิจกรรม 1 โครงการ - 30,000 30,000 30,000 
4.การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรม 
การตรวจเงิน
แผ่นดินกำหนด 

4.1.1(1)มาตรการ”ติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน” 
4.1.2(1)มาตรการ”การควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง
ระดับส่วนงานย่อยและระดับ
องค์กร” 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 4.2การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ดำเนินการได ้

4.1.1(1),4.2.2(1),4.2.3(1)
มาตรการสนับสนุนการตรวจสอบ
โดยภาคประชาชน(People’s 
audit)”(ศูนย์ข้อมลูข่าวสาร/
website/social media/,วารสาร/
รายงานผลการดำเนินงาน/ปา้ย
ประชาสมัพันธ์/ 

- - - - 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 4.3 การส่งเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.3.1(1)มาตรการ”ส่งเสรมิและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิน่” 
4.3.2(1)มาตรการ”การตรวจสอบ
ฝ่ายบรหิาร” 
4.3.2(2)มาตรการ”ตั้งกรรมการ
สภาเทศบาล” 
4.3.2(3)มาตรการ”ส่งเสรมิให้ภาค
ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการ
ประชุมสภาท้องถิ่น” 

- 
 
 
- 
- 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 

 4.4 เปลี่ยนแปลง
เป็นเสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community)และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 

4.4.1(1)โครงการการพัฒนา
เครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบล
ตาพระยา โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต 
4.4.1(2),4.4.2(1)โครงการจัด
นิทรรศการ”วันต่อต้านคอรร์ัปชั่น
สากล(ประเทศไทย)”Transparent 
Thailand 
4.4.2(2)มาตรการ”เสรมิสร้างองค์
ความรู้การเฝ้าระวังการทุจริต” 
4.4.2(3)โครงการอบรม
พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
- 
- 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
- 
- 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
- 
- 

มิติที่4 รวม 8 มาตรการ 3 กิจกรรม - 20,000 20,000 20,000 
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                           ส่วนที่  3  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ                                    
 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติที่ 1 โครงการที่ 1.1.1 
1.ชื่อโครงการ 
 โครงการ  “บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล” 
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
        หลักธรรมมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี (Good  Governance)  เป็นหลักสำคัญในการ
บริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีสุจริต  โปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้  รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึก
ในการทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง  นอกจากนี้   ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือหสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ยอ่างมีประสิทธิภาพ  และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้ง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย  จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่
มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง  ในสถานการร์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว  ทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทำให้ปัญหาการคอรัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้นต้องนำหลัก
ธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง  ภาคราชการ  ภาคธุรกิจเอกชนตลอดจนภาค
ประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง  พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสำนึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่
กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น  ทั้งนี้  กลไกการนำหลัก              
ธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบด้วย  ความชอบธรรม  ความโปร่งใส  ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้  ความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางนากรบริหารจัดการนั้น  ปรากฏ
อยู่ในบทบัญญัติของกฏหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน  ซีงได้วางกรอบการนำหลักธรรมาภิ
บาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆของภาครัฐ  จึงนับเป็นการส่ง
สัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วแต่งอย่างไรก็ตาม  สำรหับก
รอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น  
ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลัหของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม 
(Legitimacy)  หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) 
หลักความมีประสิทธภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม(Participation) ดังนั้น  การพิจารณาคัดเลือกนำ
องค์ประกอบหลักธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสำหรั บ
หน่วยงานหรือองค์กรใดๆ จะต้องคำนึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง  หรือวิธีการดำเนินงานที่
หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ  เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
                ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา  องค์การ 
บริหารส่วนตำบลตาพระยา  จึงจัดทำโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
3 วัตถุประสงค์ 
       3.1 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล  
คุณธรรมและจริยธรรม 
      3.2  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti  Corruption) 
 



-16- 
 
     3.3  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ 
     3.4  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ  ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
    ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
   องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
6.  วิธีดำเนินการ 
    1.  จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
    2.  มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
    3.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อจัดหาวิทยากร 
    4.  จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม 
    5.  สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2564 
8.  งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ  
9.  ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   1.  ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม  และ
จริยธรรม 
   2.  ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti  Corruption) 
   3.  ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ 
   4.  ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ  ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติที่ 1 โครงการที่ 1.1.2(1) 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ อบต.ตาพระยา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกท่ีมากับกระแสโลกา       
ภิวัตน์ มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้
อำนาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตรท์ี่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้
เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาจึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่   มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกร่วมในการเสริมสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ                  
สร้างจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
 3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจ้าง  

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 
 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดตำบลบรรยายให้ความรู้แก่พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี 
 6.2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานท่ี ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็นคุณค่าของการ
เสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทำบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ 
หรืออาพาธ เป็นต้น 
 6.3 การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 

7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 



10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการสร้างสังคมแห่ง
คุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติที่ 1 โครงการที่  1.1.2  
1  ชื่อโครงการ 
          โครงการ “อบรมด้านวินัย และคุณธรรม  จริยธรรม” 
2  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน  และสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตที่มา
กับกระแสโลกาภิวัตน์  มีรากฐานที่สำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ  ให้เป็นคนดี   มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม
จริยธรรม  ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการบริการสาธารณะแก่ประชาชน  ใช้อำนาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และคาดหวังจากประชาชนว่า”เจ้าหน้าที่ของรัฐ”ต้องรับผิดชอบดูแล  จัดการ  
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ  การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อ
ประเทศชาติ 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  จึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด  เพ่ือให้
ตระหนัก  รู้ถึงการสร้างจิตสำนึก  ให้มีวินัย  และคุณธรรม จริยธรรม  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  รวมทั้งมี
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  วัฒนาธรรมค่านิยม  ด้วยการมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน  ประพฤติปฏิบัติตน                 
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดทำโครงการอบรมด้านวินัย  และคุณธรรม  จริยธรรม  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน 
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่  ด้านวินัย  และมีคุณธรรม  จริยธรรม  เข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา  ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ 
  3.2  เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  สร้างจิตสำนึกในการกระทำความดี  รู้จักการให้  การเสียสละและ
การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
  3.3  เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลในการเสริมสร้างวินัย  
คุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  -  ผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  20  คน 
  -  ผลการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 80 
  -  ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 85 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
6.  วิธีดำเนินการ 
  ขั้นตอนที่ 1 กำหนดวันและประสานงานวิทยากร และสำรวจผู้เข้าร่วมการอบรม 
  ขั้นตอนที่ 2 จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 
  ขั้นตอนที่ 3 เตรียมการจัดการอบรมตามโครงการ 
  ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการ 
  ขั้นตอนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2564 
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8.  งบประมาณดำเนินการ 
  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  จำนวน 20,000 บาท  
9.  ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
  - ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
  - ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม 
เพ่ือกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ซึ่งหัวใจสำคัญของการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือ
คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา 
ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ทำงานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจำใจของ
ตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อม่ันและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ 
 และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจำ รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดทำโครงการ
อบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน ดังกล่าวนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต 
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน 
 3.3 เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 3.4 เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานและลูกจ้าง  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 

6. วิธีการดำเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ 
ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต ให้
ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทำกิจกรรมนอก
สถานที่ในบางโอกาส 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
 



10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ำกว่าร้อยละ 70 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาเกิดจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัด
ให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการ
ประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการเรื่อง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพ่ือนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกสำคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ใน
ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการ
ร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่า
ระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนำไปเป็นองค์ความรู้ในการทำงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
 
 
 
 



6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 6.2 จัดทำ (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6.3 ตรวจสอบความถูกต้อง 
 6.4 จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6.5 แจกจ่ายให้บุคลากร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กำหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ 
เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลาย
ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 

จากสถานการณ์ข้างต้น จำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะ
เข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่นำสู่การคอร์รัปชัน เพ่ือจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ 
ที่นำไปสู่การทุจริต คอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิง
โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่สำคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและ
ค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาจึงได้จัดทำมาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพ่ือสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทำงาน             
เพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสำคัญ หากข้าราชการและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสำนึกในหน้าที่ที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อำนาจ
ทางราชการโดยมิชอบในการดำเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์
ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตาพระยา 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทำงานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสำคัญ อันจะนำมาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในองค์กร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of 
Interest 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 6.2 ออกแบบกิจกรรม 
 6.3 จัดเตรียมเอกสาร 
 6.4 ดำเนินการจัดประชุม 
 6.5 สรุปรายงานการประชุม 
 



 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 1 โครงการที่  1.2.2 
1.2  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.1 มาตรการ “รณรงค์เผยแพร่  การสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต” 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560)            
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วน
ตำบลตาพระยา  จึงได้กำหนดแนวทาง/มาตรการรณรงค์เผยแพร่  การสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตขึ้น 
เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 
2560) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 

วิธีดำเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการต่อต้านการทุจริต อาทิ กฎหมาย 
ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึก 
 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่าน
โครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  

ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่ 

 



มิติที่ 1 โครงการที่  1.2.2 (2) 
1  ชื่อโครงการ 

   โครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนารายได้ 
2  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่5)  พ.ศ.2546 มาตรา  66  องค์การบริหารตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม 
             องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีพ้ืนที่อาณาเขตและ                 
สถานประกอบการที่จะต้องจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  และค่ าธรรมเนียมและ
ใบอนุญาตต่างๆ จึงต้องหาแนวทางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
จึงได้จัดทำโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนารายได้ ให้มีความถูกต้องและเกิดความยุติธรรมในการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมต่างๆ และสร้างความเข้าใจอันดีให้กับประชาชนผู้เสียภาษี 
3.  วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือเป็นการจูงใจและเชิญชวนให้ประชาชนพร้อมใจกันเสียภาษีตามกำหนดเวลา 
            3.2 เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน 
            3.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
             3.4 เพ่ือสร้างทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  -  ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 85 
  -  เก็บภาษีได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 10 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
6.  วิธีดำเนินการ 
  ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน รณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินโครงการ  
  ขั้นตอนที่ 2 คณะทำงานแต่ละภารกิจลงพ้ืนที่จูงใจและเชิญชวนให้ประชาชนพร้อมใจกันเสียภาษี
ตามกำหนดเวลา 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2564 
8.  งบประมาณดำเนินการ 
  20,000 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนสนใจหันมาชำระภาษีมากข้ึน เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล
ตาพระยา กับประชาชนผู้เสียภาษี เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลสองสลึง 
ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ประชาชนเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการพัฒนา
บ้านเกิดของตนเอง 
 

-20- 
 



มิติที่ 3 โครงการที่ 1.3.1 (1) 
1. ชื่อโครงการ 

   โครงการ โครงการค่ายเยาวชน สำนึกรักท้องถิ่น เสริมสร้างความสมานฉันท์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2556-2560) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาค
ส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  มีเป้าหมายที่มุ่งประสงค์ให้เยาวชนมีความสำนึกรักท้องถิ่น  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ตระหนักถึงภัยการทุจริต  มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  ดังนั้น  เพ่ือให้เยาวชนในพื้นที่สามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นตอบสนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์ฯข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาจึงได้กำหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริตขึ้น  เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ 2(พ.ศ.2556-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1  ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่เยาวชนในพื้นท่ี 
  3.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่
เยาวชนในพื้นท่ี 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่  มากกว่า 5  เรื่องขึ้นไป 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
6.  วิธีดำเนินการ 
  ขั้นตอนที่ 1  รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึก  ด้าน
การต่อต้านการทุจริต  อาทิ  กฎหมาย  ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อ ประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปลูกจิตสำนึก 
  ขั้นตอนที่ 2 เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้เยาวชนได้รับทราบข้อมูล 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2564 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  30,000.-บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จำนวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่นที่นำมาเผยแพร่  
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มิติที ่3 โครงการที่ 1.3.2 (1) 
1. ชื่อโครงการ 

   โครงการ โครงการประกวดพูด สุนทรพจน์ต่อต้านคอร์รัปชั่น : หัวข้อคอร์รัปชั่น ฉันไม่ขอรับ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2556-2560) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาค
ส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  มีเป้าหมายที่มุ่งประสงค์ให้เยาวชนมีความสำนึกรักท้องถิ่น  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ตระหนักถึงภัยการทุจริต  มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  ดังนั้น  เพ่ือให้เยาวชนในพื้นที่สามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นตอบสนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์ฯข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาจึงได้กำหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริตขึ้น  เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ 2(พ.ศ.2556-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1  ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่เยาวชนในพ้ืนที่ โดยการประกวดพูด
สุนทรพจน์ต่อต้านคอร์รัปชั่น :หัวข้อคอร์รัปชั่น ฉันไม่ขอรับ 
  3.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่
เยาวชนในพื้นท่ี โดยการประกวดพูดสุนทรพจน์ต่อต้านคอร์รัปชั่น :หัวข้อคอร์รัปชั่น ฉันไม่ขอรับ 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่  มากกว่า 5  เรื่องขึ้นไป 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
6.  วิธีดำเนินการ 
  ขั้นตอนที่ 1 กำหนดหัวข้อและแนวทางการประกวดพูดสุนทรพจน์ต่อต้านคอร์รัปชั่น :หัวข้อ
คอร์รัปชั่น ฉันไม่ขอรับ 
  ขัน้ตอนที่ 2 ประกวดพูดสุนทรพจน์ต่อต้านคอร์รัปชั่น :หัวข้อคอร์รัปชั่น ฉันไม่ขอรับ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2564 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  10,000.-บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จำนวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่นที่นำมาเผยแพร่  
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มิติที่ 3 โครงการที่ 1.3.2 (2) 
1. ชื่อโครงการ 

   โครงการ โครงการยุวชนไทยใส่ใจพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2556-2560) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาค
ส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  มีเป้าหมายที่มุ่งประสงค์ให้เยาวชนมีความสำนึกรักท้องถิ่น  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ตระหนักถึงภัยการทุจริต  มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และการพัฒนาท้องถิ่น 
  ดังนั้น  เพ่ือให้เยาวชนในพื้นที่สามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นตอบสนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์ฯข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาจึงได้กำหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริตขึ้น  เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ 2(พ.ศ.2556-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1  ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต และการพัฒนาท้องถิ่นแก่เยาวชน 
ในพ้ืนที ่
  3.2 เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
และการพัฒนาท้องถิ่นแก่เยาวชนในพื้นท่ี 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่  มากกว่า 5  เรื่องขึ้นไป 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
6.  วิธีดำเนินการ 
  ขั้นตอนที่ 1  รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึก  ด้าน
การต่อต้านการทุจริต  อาทิ  กฎหมาย  ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อ ประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปลูกจิตสำนึก 
  ขั้นตอนที่ 2 เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้เยาวชนได้รับทราบข้อมูล 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2564 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  30,000.-บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จำนวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่นที่นำมาเผยแพร่ 
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มิติที่ 3 โครงการที่ 3.3.1 (1) 
1. ชื่อโครงการ 

  โครงการ “โครงการฝึกอบรมสัมมนาการจัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพ่ือจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
  การพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนตามการให้บริการสาธารณะ  และ
สามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์  มีรากฐานที่สำคัญจากการแผนชุมชนและแผนพัฒนา  ที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและประชาชนอย่างแท้จริง มีการจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพ่ือ
จัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน 
3.  วัตถุประสงค์. 
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการประชาคม เพ่ือจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา แก่
คณะกรรมการจัดทำแผน ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป 
  3.2 เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา แก่
คณะกรรมการจัดทำแผน ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  โครงการที่บรรจุในแผนชุมชนและแผนพัฒนา 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
6.  วิธีดำเนินการ 
  ขั้นตอนที่ 1  รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเวที
ประชาคม เพ่ือจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา 
  ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพ่ือจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2564 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  30,000.-บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จำนวนโครงการที่สอดคล้องกับการทำประชาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 



-24- 
 

มิติที่ 4 โครงการที่ 4.4.1 (1) 
1. ชื่อโครงการ 

  โครงการ ”โครงการการพัฒนาเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2556-2560) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาค
ส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  มีเป้าหมายที่มุ่งประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีความซื่อสัตย์  มี คุณธรรม  
จริยธรรม  จรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมขึ้น ตระหนักถึงภัยการทุจริตของทุกภาค
ส่วนเพิ่มขึ้น  รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่เพ่ือลด  ความเสี่ยงในการทำทุจริต 
  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯข้างต้นองค์การ
บริหารส่วนตำบลตาพระยาจึงได้กำหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตขึ้น  
เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 2(พ.ศ.2556-2560) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ข้าราชการฝ่ายประจำ  ลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไป  ตลอดจนผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป 
  3.2 เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการฝ่ายประจำ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานทั่วไป  ตลอดจนผู้นำชุมชน
และประชาชนทั่วไป 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่  มากกว่า 5  เรื่องข้ึนไป 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
6.  วิธีดำเนินการ 
  ขั้นตอนที่ 1  รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึก  ด้าน
การต่อต้านการทุจริต  อาทิ  กฎหมาย  ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อ ประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปลูกจิตสำนึก 
  ขั้นตอนที่ 2 เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ
และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ผ่านโครงการ/กิจกรรม  และสื่อช่องทางต่างๆ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2564 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  10,000.-บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จำนวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่   
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มิติที่ 4 โครงการที่ 4.4.1 (2) 
1. ชื่อโครงการ 

   โครงการ โครงการจัดนิทรรศการ “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2556-2560) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาค
ส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  มีเป้าหมายที่มุ่งประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีความซื่อสัตย์  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  จรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมขึ้น ตระหนักถึงภัยการทุจริตของทุกภาค
ส่วนเพิ่มขึ้น  รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่เพ่ือลด  ความเสี่ยงในการทำทุจริต 
  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯข้างต้นองค์การ
บริหารส่วนตำบลตาพระยาจึงได้กำหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตขึ้น  
เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 2(พ.ศ.2556-2560) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ข้าราชการฝ่ายประจำ  ลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไป  ตลอดจนผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป 
  3.2 เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการฝ่ายประจำ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานทั่วไป  ตลอดจนผู้นำชุมชน
และประชาชนทั่วไป 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่  มากกว่า 5  เรื่องขึ้นไป 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
6.  วิธีดำเนินการ 
  ขั้นตอนที่ 1  รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึก  ด้าน
การต่อต้านการทุจริต  อาทิ  กฎหมาย  ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อ ประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปลูกจิตสำนึก 
  ขั้นตอนที่ 2 จัดนิทรรศการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมลู 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2564 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  10,000.-บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จำนวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่นที่นำมาเผยแพร่  
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