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ประกาศเทศบาลต าบลท่าไม้ 
เร่ือง  การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  2564    

------------------------------------------------------ 

      ด้วยเทศบาลต าบลท่าไม้  ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ.2562 -2564)   
และได้ประกาศใช้เมื่อวันท่ี  26  กุมภาพันธ์  2561  ไปแล้วนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต มีความถูกต้อง  ครบถ้วนสมบูรณ์  ตรงตามมิติ แนวทางและมาตรการต่างๆตามท่ีส านัก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ส านักงาน ปปช.) ก าหนด   เทศบาลต าบลท่าไม้  จึงขอ
แก้ไข  ปรับปรุง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 1/2564 พร้อมบันทึก
ข้อมูลระบบสารสนเทศ e-plannacc ของส านักงาน ปปช.เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 

ท้ังนี้   สามารถตรวจสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าไม้  ณ  
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าไม้  99 หมู่ 9  ต าบลท่าไม้   อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  โทรศัพท์ ๐-3๔54-
1775 ต่อ 212 หรือ www.Thamaikan.go.th 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี   21   เดือนตุลาคม   พ.ศ. 2563 

 

                 
                (นายเกรียงไกร    ใจเย็น) 

                      นายกเทศมนตรีต าบลท่าไม้ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.thamajkan.go.th/
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลท่าไม้   

ประจ าปีงบประมาณ  2564   

        
 
 
 

งานตรวจสอบภายใน  เทศบาลต าบลท่าไม้ 

    โทรศพัท์  0-3454-1775  ต่อ  212 

      โทรสาร  0-3454-3024 

www.Thamaikan.go.th 

   www.facebook.com/Thamaikan 
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ค าน า 
 
  การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564ของเทศบาลต าบล
ท่าไม้  เพื่อเป็นกรอบแนวทางการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.
2562-2564)  ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอและให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การ
ปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565)  เป็นเครื่องมือก าหนดทิศทางในการบริหารท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจถึงกรอบแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  อันจะน าไปสู่การปรับปรุง
การด าเนินงานป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันส าหรับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ท างานให้บังเกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น  เป็นกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity  and  Transparency  Assessment  (ITA)  ประกอบด้วย  4  มิติ  
ดังนี้  
  มิติท่ี 1  การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  มิติท่ี 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  มิติท่ี 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  มิติท่ี 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น    
  การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ของเทศบาลต าบลท่าไม้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ท่ีแสดงเจตจ านงทางการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วยการมีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ก าหนดไว้ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” 
 
 

งานควบคุมภายใน 
เทศบาลต าบลท่าไม้ 
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สารบัญ 
                                                                                                                   หน้า  

     ส่วนที่  1   บทน า 
  1. การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กร    1  
  2. หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่) 2 
  3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน       4 
  4. เป้าหมาย         4 
  5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน       5 
 

      ส่วนที่  2   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
           โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   ประจ าปีงบประมาณ  2564          6 - 10 
  แยกตาม  4  มิติ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บทน า 
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1. การวิเคราะหค์วามเสีย่งในการเกิดการทุจริตในองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

 การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งช้ี
ความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจาย
อ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้บริการ
ต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้
แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ าแนกเป็น   9   ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาคส่วน
ต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
๘) ทุจริตเวลาของทางราชการ เช่น การใช้เวลาทางราชการไปท าธุระส่วนตัว  
9) ทุจริตต่อทรัพยากรของส่วนราชการ  เช่น  ล้างรถยนต์ส่วนตัวโดยใช้น้ าขององค์กร  ดูดฝุ่นรถยนต์ส่วนตัวโดย
เครื่องดูดฝุ่นของราชการ  ชาร์ตแบตโทรศัพท์ส่วนตัว  
กรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส านักงาน ป.ป.ช.ได้พัฒนาขึ้น
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) และ
กรอบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิน งานของหน่ วยงานภาครัฐ ( Integrity and  
Transparency Assessment)  ประกอบด้วย  4  มิติ  ดังนี้  
มิติท่ี  1  การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
มิติท่ี  2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
มิติท่ี  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
มิติท่ี  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
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1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า 
ยังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง 
กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งท่ีท าให้เกิดการ
ทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนในปัจจุบัน
มุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท าพฤติกรรมการทุจริตมาก
ยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริต
ในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

  4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ 
เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดใน
โครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

  5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าท่ีต้องแสวงหา
ช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

  6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่า
เป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

  7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนท่ีมี
เงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการทุจริตเป็น
วิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง 
โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

2. หลักการและเหตุผล 
 

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีส่วนการก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบท่ีกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม นอกจากนี้ ตามกฎหมายว่ าด้วย
ระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการซึ่งรวมท้ังราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 



๗ 
 

 เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีมีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาใน
ระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ท่ีส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 
และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรท่ีมี อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย และด้วยเหตุท่ีว่านี้  ได้มีส่วนท าให้การบริหาร
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางท่ีเอื้อประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรม  จากสภาพปัญหาท่ีพบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามส่ือส่ิงพิมพ์ หรือส่ือประชาสัมพันธ์จะ
พบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปช่ันเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 
ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเช่ือมั่นให้กับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก
องค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลท่ีมีส่วนส าคัญท่ีจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริตหรือการทุจริตมีทิศทางลด
น้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กรซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร 
ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆต าแหน่ง จะต้องมีจิตส านึกค่านิยม 
ทัศนคติท่ีดีและยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ  
 ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน        กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลัก       “ธรรมาภิ
บาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่นและประชาชนก็จะเช่ือมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
แน่นอน 
 เทศบาลต าบลท่าไม้ อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งท่ีจะเป็นตัว
ช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ท่ีได้เข้าร่วม
การเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลักการบริหารงาน
และการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง  ปัจจุบัน  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี   3   เริ่มจาก ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด    ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการ
ท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 



๘ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ    
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความโปร่งใส สร้าง
ค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564)  เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 

วิสัยทัศน์(Vision) ของเทศบาลต าบลท่าไม้ 
 

             “ท่าไม้เป็นเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” 
 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
เพื่อให้เทศบาลต าบลท่าไม้  ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคล่ือนมาตรการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลท่าไม้ เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร   ของเทศบาลต าบลท่าไม้   
ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลหลักสัปปุริสธรรม   มีมาตรฐานทางคุณธรรม   จริยธรรม   และการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ 
มิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยมิชอบในการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าไม้เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการ
ทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างท่ัวถึงเพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(Good Governance) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4.  เป้าหมาย 
ข้าราชการท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า ลูกจ้างของเทศบาลต าบลท่าไม้ ตลอดจนประชาชน มีจิตส านึกในเรื่อง
ของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม การปฏิบัติงานด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าท่ีไปในทางท่ีมิชอบทุกฝ่าย 
เทศบาลต าบลท่าไม้  มีระบบการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ราชการ  เจ้าหน้าท่ี   และสามารถจัดการกับปัญหากรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส  มิให้
ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่างได้ 
หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
ภาครัฐเทศบาลต าบลท่าไม้  สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจไม่
เหมาะสม การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีส่อไปในทางทุจริตเทศบาลต าบลท่าไม้ พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าท่ี  ในการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยก ากับ ดูแล และสอดส่อง การปฏิบัติงานของ



๙ 
 

ข้าราชการท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า ลูกจ้างของเทศบาลต าบลท่าไม้   ไม่ให้ส่อไปในทางทุจริตและร่วมมือกับ
ฝ่ายตรวจสอบภายนอก เช่น ปปช. สตง. คตง. ในการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
 

5.  ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 

       1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชน
ในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต 
(Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
        2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
        3. คณะกรรมการ/สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าไม้ ข้าราชการและลูกจ้างของเทศบาลต าบลท่าไม้ มีจิตส านึก
ในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
        4. ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตของข้าราชการท้ังฝ่ายการเมือง
และฝ่ายประจ า ลูกจ้างของเทศบาลต าบลท่าไม้ 
       5. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       6. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
       7. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
       8. เทศบาลต าบลท่าไม้ ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนท้ังทางภาครัฐ ภาคเอกชนตลอดจนประชาชนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 
       9. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

…………………………………………………………………………….. 
 
 

 
 
 
 



๑๐ 
 

 
 

ส่วนที่  2   
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

ของเทศบาลต าบลท่าไม้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลท่าไม้  ประจ าปีงบประมาณ  2564 

  

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2564 หมายเหตุ 

(ล าดับที่) งบประมาณ 

(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้ าร าชการ ก าร เมื อ งฝ่ าย
บริหาร ข้าราชการการเมือง              
ฝ่ ายสภาท้อง ถ่ิน  และฝ่ าย
ประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

 

1.1.1 (1)  มาตรการประเมิน  คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
ท่าไม ้(การบริหารความเสี่ยง)  
  

1.1.1 (2)  โครงการบริหารงานกิจการบ้านเมือง
ที่ดี ตาม พ.ร.บ. กฤษฎีกา  ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 

1.1.2 (1)  โครงการเสริมสร้างองค์กรแหง่การ
เรียนรู้ 
 

1.1.2 (2)  โครงการธรรมในที่ท างาน 
 

1.1.2 (3) มาตรการประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริต (การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล) 
 

1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1.1.3 (2)โครงการกิจกรรม 5 ส 
สะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ  สร้างนิสัย 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

0 
 

0 

 

 1.2  การสร้าง จิตส านึ ก
และความตระหนั กแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

 

 

 

 

1.2.1 (1) โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย
และความเป็นธรรมในชุมชนเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (นโยบายไทยแลนด์ 4.0 กับระบบ
นวัตกรรมเทคโนโลยี) 
 

1.2.2 (1) โครงการอบรมปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 

1.2.3 โครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ระดับต าบล 

0 

 
0 

 

0 

 

 

 
 
 

 



๑๒ 
 

  

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2564 หมายเหตุ 

(ล าดับที่) งบประมาณ 

(บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1  โครงการขับเคล่ือนสภาเด็กและ
เยาวชน 
 

1.3.2  โครงการบรรยายธรรม เพื่อ
เสริมสร้างสันติสุข 
 

1.3.3  (1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
เรียนรู ้
นอกชั้นเรียน 
 

1.3.3  (2) โครงการรณรงค์แยกขยะก่อน
ท้ิงในชุมชน 
 

1.3.3 (3) โครงการท่าไม้ร่วมใจต้านภัยยา
เสพติด 
 

1.3.4 (4) โครงการให้ความรู้ในการ
เตรียมพร้อมกับโรคอุบัติเหตุ 

30,000 
 

0 
 

0 
 

 

10,000 
 

20.000 
 

0 

 

มิติที่ 1  รวมจ านวน   16   โครงการ 60,000  

2.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1  แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

2.1.1  มาตรการประกาศเจตจ านงการ
บริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาล
ต าบลท่าไม้ 

0  

2.2 สร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการออกค าส่ังมอบหมาย
ของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
 

2.2.1 (2) มาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล (การบริหารงาน 
ภาครัฐแนวใหม่ NPM) (อบรมระบบราชการ 
4.0) 
 

2.2.2 (1) กิจกรรมการพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ 
 

2.2.2 (2) กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 

2.2.2 (3) กิจกรรมอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและ
พนักงาน 

0 

 

0 

 
 

0 
 

0 
 

0 

 



๑๓ 
 

 
  

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2564 หมายเหตุ 

(ล าดับที่) งบประมาณ
(บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.3 (1)  มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการ
บริการ”  
 

2.2.3 (2) โครงการจัดส ารวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ 
 

2.2.3 (3) กิจกรรมการจัดท าคู่มือประชาชน 

0 

0 
 

0 

 

2.3 มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อ านาจหน้าท่ี
ให้ เป็ น ไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 

 

2.3.1 (1)  มาตรการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 

2.3.1 (2) โครงการบริการประชาชน
ล่วงหน้าก่อนเวลาท าการช่วงพักเท่ียง
วันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ 
 

2.3.1 (3)  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บและพัฒนารายได้เชิงรุก 
 

2.3.2   มาตรการ  การมอบอ านาจ อนุมัติ  
อนุญาตส่ังการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

0 
 

0 

 

0 
 

0 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด า เ นิ น กิ จ ก า ร ก า ร
ประพฤติปฏิบัติตน 

2.4.1  โครงการเชิดชูยกย่องคนดี  คนเก่งท่ี
ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม 
 

2.4.2  โครงการจิตสาธารณะเพื่อพัฒนา
ชุมชน 
 

2.4.3  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได้  

0 
 

0 

 

50,000 

 

2.5  มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการเทศบาลต าบลท่าไม้ 
 

2.5.1 (2) โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับหน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
 

2.5.2 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตของเทศบาล  
 

2.5.3 มาตรการ“แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน” 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 

มิติที่  2  รวมจ านวน   20  โครงการ   



๑๔ 
 

 
  

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2564 หมายเหตุ 

(ล าดับที่) งบประมาณ
(บาท) 

3. การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ี
เป็ น ก ารอ าน วย ค ว าม
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1 (1) กิจกรรมการจัดต้ังศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าไม้ 
 

3.1.1 (2) โครงการสายด่วนรับใช้
ประชาชน   
 

3.1.2 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ี
ส าคัญหลากหลาย 
 

3.1.3 (1) กิจกรรม”อบรมให้ความรู้ตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 
 

3.1.3 (2)  มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ี
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลท่าไม้ 

0 

0 

0 
 

0 

 

0 

 

3 .2  ก าร รั บ ฟั ง ค ว าม
คิ ด เห็ น  ก า ร รั บ แ ล ะ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการจัดท าเวทีประชาคม
แผนพัฒนาเทศบาล 
 

3.2.1 (2) โครงการเทศบาลพบประชาชน 
 

3.2.1 (3)  โครงการจัดเวทีประชาคมการ
เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน 
 

3.2.2  มาตรการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เทศบาลต าบลท่าไม้  
 

3.2.3  กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ  

15,000 
 

20,000 

15,000 

0 
 

0 

 

 3.3 ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

3.3.1 (1) กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าไม้ 
 

3.3.1 (2)  มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผน 
 

3.3.2 มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาชน
เป็นคณะกรรมการติดตามประเมิน 

0 
 

0 
 

0 

 

มิติที่  3  รวมจ านวน  13  โครงการ 50,000  

 
 



๑๕ 
 

 
  

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2564 หมายเหตุ 

(ล าดับที่) งบประมาณ
(บาท) 

4.การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายใน    ตามท่ี
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

4.1.1  กิจกรรมการจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 
 

4.1.2   กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

0 
 

0 

 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการ ตาม
ช่องทางท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ 

4.2.1  มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม ตรวจสอบการบริหารงานบุคคล 
 

4.2.2   กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

0 

 

0 

 

4.3 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

 

4.3.1 (1)  โครงการฝึกอบรมกฏหมาย
เบ้ืองต้นการปฏิบัติราชการของ อปท. 
 

4.3.1 (2)  กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

4.3.2  กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 

0 

 

0 

 

0 

 

4.4 เสริมพลังการมีส่วน
ร่ ว ม ข อ ง ชุ ม ช น 
(Community) บูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การ  ทุจริต 

4.4.1  มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปช่ัน
โดยภาคประชาชน 
 

4.4.2 มาตรการการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
 

0 
 

0 

 

มิติที่  4  รวมจ านวน  9  โครงการ 
 

0  

รวม  4  มิติ  รวมทั้งสิ้นจ านวน  58  โครงการ 160,000  

 
 



๑๖ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


