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การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ     ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจถึง
กรอบแนวทางการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงานป้องกันการ
ทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต  ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันส าหรับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท างานให้บังเกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นอีกท้ังเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อ านาจหน้าท่ี ในการบริหาร
ราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนึ่งด้วย  
 

  การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2564)  ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) และแผนบูรณาการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20  ปี (พ.ศ.2560-2579)   และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity  and  Transparency  Assessment  (ITA)   
  การจัดท าแผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลต าบลท่าไม้
จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ท่ีแสดงเจตจ านงทางการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการมีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ตามท่ี
ก าหนด ให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
 

1.กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในเทศบำลต ำบลท่ำไม้ 
การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลต าบลท่าไม้  มีวัตถุประสงค์บ่งช้ีความเส่ียงของการ

ทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้นตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้อง
กับการกระท าทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่ 

กำรทุจริตในระดับท้องถ่ิน  พบว่า  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพื่อให้บริการต่างๆ  ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทาง
ปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน 

กฎหมายจัดท าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ต่างมีข้อบัญญัติไว้อย่างชัดเจน  คือ  ให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังสามประเภท
ดังกล่าวปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี  “ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน”  ให้ท้องถิ่นและเพื่อให้
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น 

- กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  โดยเฉพาะในส่วนท่ีว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรลุเป้าหมายในการท า
ให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนได้นั้น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการตามแต่ละภารกิจต้องเป็นไป
โดยซื่อสัตย์  สุจริต  มีข้ันตอนการด าเนินการท่ีโปร่งใส  มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินการได้ทุกขั้นตอน  การรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน  หากการด าเนินตามภารกิจนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน 

- กำรมีส่วนร่วมของประชำชน  ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา  การจัดท างบประมาร  
การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 

- กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่ส ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชำชนจะได้เข้ำมำมีส่วนร่วมตรวจสอบ  
โดยให้ความส าคัญกับการเปดดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลการด าเนินงาน  การงบประมาณ  การเงินการ
จัดหาพัสดุ  

มำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ   
1.ปัจจัยภำยใน  เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับจิตส านึกและความตระหนัก  ในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  

สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม  ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเป็นท่ีต้ัง  ความมีจิตส านึกและตระหนัก
ในลักษณะดังกล่าวที่มั่นคง  ไม่ขาดตกบกพร่อง แม้จะมีโอกาสและมีของมาล่อตาล่อใจ มากมาย ก็ไม่อาจจูงใจ  ฉุดดึง
ให้คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หลงใหลใช้อ านาจหน้าท่ีไปหาประโยชน์ให้ตัวเอง  ในทางตรงข้าม  หาก
จิตส านึกและความตระหนักท่ีว่านั้นไม่มั่นคง  มีปัญหา และประจวบเหมาะกับมีปัจจัยภายนอกท่ีจะกล่าวต่อไป  จะยิ่ง
มีส่วนชักน าให้มีการใช้อ านาจหน้าท่ีไปในทางท่ีไม่ชอบไม่บังควร  
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2. ปัจจัยภำยนอก คือประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ท่ีจะได้รับ  และโอกาสของความเส่ียวต่อการท าให้ถูก

ลงโทษท่ีจะเกิดขึ้นจากใช้อ านาจหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์มิชอบ        เพราะตามประมวลกฎหมายอาญา  ค าว่า  
“โดยทุจริต” มีความหมายเดียวกับค าว่า  “การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น” จึงไม่ใช่วิสัย
ของคนท างานเพื่อประโยชน์ของประชาชน   

ส่วน “ประโยชน์” ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  อาจปรากฏตัวอยู่ในรูปแบบท่ีเป็น “ทรัพย์สิน”  ซึ่งเป็นได้
ท้ังส่ิงท่ีมีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง  แต่ต้องเป็นส่ิงท่ีมีราคาและอาจถือเอามาเป็นของตนเองได้ 

“แผนปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต” ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปปฏิบัติ 
ประกอบด้วยสาระส าคัญ  2  ส่วน  คือ  

ส่วนท่ีหนึ่ง  ก าหนดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน   ด้วยการปลูกและปลุกจิตส านึก
และมีความตระหนัก  ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีจริยธรรมการค านึงถึงประโยชน์สุขของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ส่วนท่ีสอง  ก าหนดขึ้นเพื่อป้องกันการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก  การด าเนินการให้มีการบริหาร
ราชการท่ีโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

มิติที่ 1  กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต  ประกอบด้วย 
1.1  กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำรข้ำรำชกำร

กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถ่ิน  และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ใน  3  ลักษณะ  ดังนี้   
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีได้บังเกิดประโยชน์ 

แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถ่ินใน 3 ลักษณะ  ดังนี้  
 1.2.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 1.2.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 1.2.3  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตะหนักแก่เด็กและเยำวชน  ใน  3  ลักษณะดังนี้  
 1.3.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
 1.3.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 1.3.3  สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
มิติที่ 2  กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต  ประกอบด้วย 
2.1 แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 
2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร  ได้แก่ 
      2.2.1  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ  

แต่งต้ัง  โยกย้าย  โอน  เล่ือนต าแหน่ง/เงินเดือน  และการมอบหมายงาน 
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      2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ  การจัดหาพัสดุ  การใช้ประโยชน์ใน

ทรัพย์สินของทางราชการ   โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด  

      2.2.3  สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

2.3  มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
โดยด าเนินการให้มีกิจการ  ดังนี้  

        2.3.1  มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดแต่ละขั้นตอนเปดดเผยในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

        2.3.2  มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.4  กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกิจกำร  กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์  ในลักษณะดังต่อไปนี้  

       2.4.1  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
       2.4.2  ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
       2.4.3  ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
2.5  มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ  หรือรับแจ้ง  หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
       2.5.1  ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์  

สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
       2.5.2  มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ  จังหวัด  อ าเภอท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี

เพื่อการตรวจสอบ 
      2.5.3  ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  กรณีมีเรื่องร้องเรียน

กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ  
มิติที่  3  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน  ประกอบด้วย  
3.1  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มีส่วน

ร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน โดย 
     3.1.1  จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   
      3.1.2  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงิน  

การจัดหาพัสดุ  การค านวณราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงาน  เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย  ระเบียบ
กฎ  ข้อบังคับ  ท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
      3.1.3  มีการปดดประกาศ  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
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 3.2  กำรรับฟังควำมคิดเห็น  กำรรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน  โดย 
      3.2.1  มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ในการด าเนินกิจการ  ตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะการด าเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
      3.2.2  มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
      3.2.3  มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง  ระยะเวลา  และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3.3  กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดย 
      3.3.1  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา  การจัดท างบประมาณ   
      3.3.2  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
      3.3.3  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 มิติที่ 4  กำรเสริมสร้ำงและกำรปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  ประกอบด้วย 
 4.1  มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยใน  ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด  
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้มี 
      4.1.1  มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
      4.1.2  มีการติดตามและประเมินระบบควบคุมภายใน  โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนปรับปรุงหรือ
บริหารความเส่ียง  และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 4.2  กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำม
ช่องทำงที่สำมำรถด ำเนินกำรได้  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้มี  
      4.2.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ  
แต่งต้ัง  โอน  ย้ายข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง 
      4.1.2  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงบประมาณ  การรับ-จ่ายเงิน  
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
      4.2.3  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 4.3  กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถ่ิน  ประกอบด้วย  

     4.3.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีให้
เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

     4.3.2  ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ  และวิธีการท่ีกฎหมาย  ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้  โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

4.4  เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต  ประกอบด้วย    
      4.4.1   ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
      4.4.2   บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต    
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ส่วนที่  2 

กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
วิสัยทัศน์  

“ท่าไม้เมืองน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน”  
 

พันธกิจ ( Mission )  
1. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้กับเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลท่าไม้ 
2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
    ทุจริตของเทศบาลต าบลท่าไม้ 
3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ    ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบล     
    ท่าไม้ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล    
    ต าบลท่าไม้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
6. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 
7. ส่งเสริมการให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน (AEC) 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
 1.  เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. เพื่อสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต   โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ี
ข้าราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรม  การขัดกันแห่งผลประโยชน์  และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 3. เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลท่าไม้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 5. เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลท่าไม้ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
เป้ำหมำย 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น  ข้าราชการ  พนักงานเทศบาลรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนัก
ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติ
ตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
 2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
 3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5. เทศบาลต าบลท่าไม้ มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 
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ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
 1. ผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงานเทศบาล  บุคลากรในหน่วยงานรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรัก
ท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม  และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต จากการปลูกฝังหลัก
คุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
 2. เทศบาลต าบลท่าไม้  สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี มีความโปร่งใส 
เป็นธรรม  และตรวจสอบได้ 
 3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจรวมถึงการตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีดี  มีจิตส านึก
รักท้องถิ่น  อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4. สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลท่าไม้ ท้ังจากภายในและภายนอกองค์กร  ท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5. เทศบาลต าบลท่าไม้  มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  ด้านการป้องกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่ นเกิดความภูมิใจและให้ความ
ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงเป็นเคร่ืองมือทำงกำรบริหำร
ที่ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้ในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันส ำหรับคนปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบ  ได้ท ำงำนให้
บังเกิดประโยชน์สุขของประชำชนในท้องถ่ิน  และไม่ท ำให้คนในท้องถ่ินเกิดควำมคลำงแคลงใจในกำรท ำงำนของ
บุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ทั้งจะเป็นกลไกส ำคัญในกำรป้องกันไม่ให้มีกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ในกำร
บริหำรรำชกำรโดยมิชอบได้อีกทำงหนึ่งด้วย  โดยจะบรรลุผลได้มากน้อยเพียงใด  ขึ้นอยู่กับความมีประสิทธิผลของ
การด าเนินการตามโครงการ  กิจกรรม  หรือการด าเนินการอื่นใด  ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ก าหนดให้มีขึ้น  
และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในแต่ละมิติของแผนป้องกันการทุจริตด้วย 

การท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะแสดงให้เห็นว่ามีเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างแท้จริงนั้น  จะต้องน าเจตจ านงนั้นไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
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ส่วนที่ 3 

 

กรอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏบิตักิำรป้องกนัปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.2560 

ยุทธศำสตร์ 
 ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น  6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 1. สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
 2. ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 4. พัฒนาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรุก 
 5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
 6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 นโยบำยรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ  
  รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้านต่างๆ 
รวม 11 ด้าน โดยด้านท่ีเกี่ยวข้องการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อท่ี ๑๐ สรุปได้ดังนี้ 
  นโยบำยที่ 10. นโยบำยกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ 
  ด าเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจ     ในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาค
ธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรของภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ 
โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามท่ีกฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ใน
ระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะ      ได้รวดเร็ว ท้ังจะวางมาตรการทาง
กฎหมาย มิให้เจ้าหน้าท่ีหลีกเล่ียง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่
ประชาชนโดยเฉพาะ           นักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ 
การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ เสริมสร้างระบบคุณธรรม     ในการแต่งต้ังและ
โยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์
คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญ
เร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องท่ีต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ท้ังจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตท้ัง
ในด้านวินัยและคดี รวมท้ังให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเช่ือถือของหน่วยงานรัฐและเปดดเผยผลการ
ประเมินต่อประชาชน อีกท้ังจะท ากรณีศึกษาท่ีเคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง  การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ           
การปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประมวลเป็น
กฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 
 

 ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 69/2559 เร่ือง มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
ประพฤติมิชอบ   
 เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน 
รวมท้ังเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าส่ังดังต่อไปนี้ 
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 ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
 ข้อ 2 ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ กระท าการหรือ
เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ท้ังในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือ ผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ
พระราชกฤษฎีกา     ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการ
ทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
 ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 
 ข้อ 4 กรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้
ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 
 ข้อ 5 ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการแสวงหา รวบรวม 
และด าเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการท่ีจะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับ
การทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 แลเรายงฝานผลการ
ปฏิบัติพร้อมท้ังเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 
 
 แผนยุทธศำสตร์กระทรวงมหำดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรวำงรำกฐำนกำร
พัฒนำองค์กรอย่ำงสมดุล 
   กลยุทธ์ท่ี 4.1.4 ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 
 
 โครงกำรเน้นหนักตำมนโยบำยรัฐบำลและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย “มหำดไทยสะอำด”  
 กระทรวงมหาดไทยด าเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 โดยได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
ค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีได้แถลงต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทางด าเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การ
ปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการด าเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ดังนี้ 

1. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ 
1. ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น 
2. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อ าเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใส

สะอาด” ท่ัวประเทศ 
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ส่วนที่ 4 

รำยละเอียดแผนปฏบิตักิำรป้องกนัปรำบปรำมกำรทุจรติและประพฤติมิชอบ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560 

มิติท่ี 1 

 

ภำรกิจตำมมิติ 

 

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 

ปีงบประมำณ  2560 ตัวชี้วัด 

 

ผลลัพธ ์

 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

บูรณำกำร งบปกติ รวม 

1. การสร้างสังคม
ท่ี ไ ม่ ทน ต่อกา ร
ทุจริต 

 

 

 

 

1.1  การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ท้ังข้าราชการการเมือง
ฝ่ายบริหาร  
ข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายสภาท้องถิ่น 

- มาตรการประเมิน  คุณธรรมและ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลท่าไม้   
- โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย
และความเป็นธรรมในชุมชนเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
- โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่ง
การเรียนรู้  

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

10,000.- 

 

5,000.- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  

  10,000.- 

 

   5,000.- 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา ข้าราชการ  
พนักงาน  
จ านวน 98 คน 

 

 

บุคลากรผู้เข้ารับ
การอบรม
ปฏิบัติงาน ตาม
ระเบียบข้อ
กฎหมาย เพื่อลด
ความเส่ียงการ
ทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน      

ส านักปลัด 

 

ส านักปลัด 

 

1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

-โครงการขับเคล่ือนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ระดับต าบล 

- 30,000.- 30,000.- ผู้น าชุมชน 

11  ชุมชน 

มีการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลัด 

1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน  

 

-โครงการพัฒนาครอบครัวในชุมชน 

-โครงการศูนย์ป้องกันการกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว 

- 

- 

10,000.- 

10,000.- 

10,000.- 

10,000.- 

สร้ างจิตส านึก
ให้กับเ ด็กและ
เ ย า ว ช น ไ ด้
ปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

มี ค ร อ บ ค รั ว
ต้ น แ บ บ  เ ป็ น
แ บ บ อ ย่ า ง ท่ี ดี
ให้กับชุมชน 

ส านักปลัด 
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มิติท่ี 2 ภำรกิจตำมมิติ 

 

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560 ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

บูรณำกำร งบปกติ รวม 

2. การบริหาร
ร า ช ก า ร เ พื่ อ
ป้ อ ง กั น ก า ร
ทุจริต 

 

 

 

 

2.1  แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.3 มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อ านาจหน้าท่ีให้
เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 

-กิจกรรมประกาศเจตจ านงการ
บริหารงานด้วยความสุจริตของ
เทศบาลต าบลท่าไม้ 

- โครงการท าเอกสารประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย 

- โครงการเทศบาลพบประชาชน 

- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

- กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  

 

- มาตรการการออกค าส่ังมอบหมาย
ของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ 

- 

 

- 

 
- 

 

 

- 

 
 

- 

 

 

 

- 

 

5,000.- 

 
20,000.- 

 

 

- 

 

 

- 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

   5,000.- 

 

 

20,000.- 

 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 

จัดกิจกรรม
ฝึกอบรม
เพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจด้าน 
กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ทุกระบบอย่าง
ท่ัวถึง 

 

 

 

สร้างเครือข่าย
ป้องกันการ
ทุจริตในองค์กร 

 

มีความรู้ และ
ตระหนักถึงภัย
ของการทุจริต/
และประพฤติมิ
ชอบ 

 

 

 

 

 

 

ข้าราชการมี
ความรู้ ความ
เข้าใจปฏิบัติ
ตามประมวล
จริยธรรม 

ส านักปลัด 

 

ส านักปลัด 

 

 

ส านักปลัด 

 
 

 

 กองคลัง 

 
ส านักปลัด 
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มิติท่ี 2 ภำรกิจตำมมิติ 

 

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560 ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

บูรณำกำร งบปกติ รวม 

 

 

 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการประพฤติ
ปฎิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

 
2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

- กิจกรรมประเภทจิตอาสาดีเด่น 

*กิจกรรมประเภทคลังปัญญา
ผู้สูงอายุดีเด่น 

*กิจกรรมประเภทการดูแลสุขภาพ
ดีเด่น 

- มาตรการ จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล 

- โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับหน่วยงานต่อต้านการทุจริต 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

15,000.- 

 

 

 

 

 

 
 

 

       ไม่ใช้
งบประมาณ       

 

 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

15,000.- 

 

 

 

ยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้มี
ความซื่อสัตย์  
สุจริตมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

มีการบูรณา
การขับเคล่ือน
งานด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริตของ
หน่วยงาน 

ด ารงชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 

ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานตาม
ภารกิจ 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

 กองคลัง 

 

ส านักปลัด 
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มิติท่ี 3 

 

ภำรกิจตำมมิติ 

 

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560 ตัวชี้วัด 

 

ผลลัพธ ์ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

บูรณำกำร งบปกติ รวม 

3. การส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

 

 

 

 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ี
เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ  การปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น  
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของของ
ประชาชน 

 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- กิจกรรม  การจัดต้ังศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลท่าไม้ 

 

 

 

 

- โครงการจัดเวทีประชาคม
ระดับต าบล 

- โครงการจัดเวทีประชาคม
การเลือกตั้งคณะกรรมการ
ชุมชนท่ีครบวาระ 

-กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลท่าไม้  

- 

 

 

 

 
 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

20,000.- 

 

18,000.- 

 

- 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 

 

 

20,000.- 

 

18,000.- 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องมากขึ้น 

 

 

 

 

ประชาชน  

11 ชุมชน 

 

 

 

ประชาชนได้รับ
การบริการอย่าง
พึ ง พ อ ใ จม า ก
ท่ีสุด 

มีการ
ปฏิบัติงานท่ี
โปร่งใสมากขี้น 

 

 

 
 

ชุ ม ชนมี ก า ร
แ ส ด ง ค ว า ม
คิดเห็น มีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร
พัฒนาท้องถิ่น 

 

การปฏิบัติงาน
ส า ม า ร ถ
ตรวจสอบได้  

 ส านักปลัด 

 

 

 

 

 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

ส านักปลัด 
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มิติท่ี 4 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ตัวชี้วัด 

 

ผลลัพธ์ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 

4. การเสริมสร้าง
แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
ก ล ไ ก ใ น ก า ร
ต ร ว จสอ บ ก า ร
ปฏิ บั ติ ร าชกา ร
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 

 

 

 

4.1 มีการจัดวางระบบ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ 

4.3  การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.4 เสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต    

- การจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 

- กิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

- กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน 

 

 

- โครงการฝึกอบรมกฏหมาย
เบ้ืองต้นการปฏิบัติราชการ 
อปท. 

- กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

10,000.- 

 
- 

 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

10,000.- 

 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

มีกิจกรรมการ
ควบคุมภายใน
องค์กรท่ีดี มีการ
วางแผนงาน  การ
ตรวจสอบ  การ
ติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตาม
ระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

 

ผู้บริหารสมาชิก
ส ภ า   ไ ด้ รั บ
ค ว า ม รู้ ค ว า ม
เข้าใจท่ีถูกต้อง 

ปดดประกาศการ
รายงานผลการ
ด า เ นิ น ง า น ใ ห้
ประชาชนทราบ 

 

การปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับทุก
ภาคส่วนตามหลัก
ธรรมาภิบาลได้
และสามารถสร้าง
เครือข่ายการ
ป้องกันการทุจริต
ได้อย่างยั่งยืน 

 

 

ลดปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบในหน่วยงาน 

เปดดเผยข้อมูลให้
เป็นประโยชน์กับ
ประชาชนจะได้มี
ส่วนร่ วม เข้ ามา
ตรวจสอบได้ 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

 

 

ส านักปลัด 

 

 

ส านักปลัด 

 

 

            รวม  24  โครงการ - 153,000.-  153,000.-    
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ส่วนที่  5   

กำรติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
หลักกำรติดตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กำรติดตำม (Monitoring) เป็นกระบวนการในการบริหารงาน เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานท่ีจะ
ช่วยให้ระบบการวางแผนและการบริหารงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยรวบรวมข้อมูล
ตามระบบงาน เช่น เป้าหมาย วิธีการ ผลการปฏิบัติงาน แล้วน ามาวิเคราะห์ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
แก้ไข และเพื่อให้ได้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้การติดตามเป็นวิธีการในการเร่งรัดตรวจสอบการ
ด าเนินงานแผนงาน/โครงการ ให้ด าเนินงานแล้วเสร็จตามเวลา และการติดตามผลนั้นจะต้องด าเนินการอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องตลอดห้วงเวลาการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/มาตรการ    อาจจะติดตามผลการด าเนินงาน
ประจ าทุกเดือน 6  เดือน 12  เดือน ตามระยะเวลาท่ีก าหนด  จัดท ารายงานบันทึกตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด  

ควำมส ำคัญกำรติดตำมผลจะมุ่งเน้นข้อมูลที่มีควำมส ำคัญ    ดังนี ้
๑. ผลกำรปฏิบัติงำน หรือกิจกรรมเพื่อใช้ตรวจสอบดูว่าได้ปฏิบัติตามระยะเวลาท่ีแผนได้ก าหนดไว้หรือไม่ 

รวมท้ัง งบประมาณในการด าเนินงาน 
๒. ผลกำรใช้ปัจจัยหรือทรัพยำกร (Input) เพื่อตรวจสอบดูว่าโครงการ ได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้าน

ปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้หรือไม ่มีงบประมาณเพียงพอ หรือมีหลักการใช้จ่ายงบประมาณมาก
น้อยเพียงใด เปรียบเทียบเป็นร้อยละของโครงการท่ีได้ก าหนดไว้ 

๓. ผลกำรด ำเนินงำน (Outputs) เพื่อตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใดมี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ท้ังในด้านแผนงานและขั้นตอนการด าเนินงาน  

4. ผลกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   ระบบการปฏิบัติงานเพื่อลดความเส่ียง ลดปัญหา  มี
แนวทางการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ ท่ีถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นข้อบ่งช้ีถึงความโปร่งใส  
ความสุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์กำรติดตำมแผนงำน/โครงกำร 
๑. เพื่อลดความเส่ียงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
๒. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงาน 
๓. เพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง การด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

วิธีกำรติดตำมโครงกำร 
การติดตามประเมินผลเป็นการประเมินความก้าวหน้าว่าผลงานได้ผลประการใด มีปัญหาอุปสรรค

หรือไม่หากมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในขั้นตอนใด กล่าวคือ ขั้นตอนการวางแผน  (Planning) หรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามแผน (Implementation) จะได้น ามาใช้ประโยชน์หรือน าไปปรับปรุงแก้ไขจัดท ารายงานเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

ประโยชน์ของกำรติดตำมโครงกำร 
การติดตามมีประโยชน์ท่ีส าคัญท่ีสุด คือ การน าไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 

รองลงมา คือ ใช้ส าหรับวางแผนการจัดโครงการ  มาตรการลดความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถแก้ไขได้ทุก
จุดอย่างทันท่วงที และ/หรือในโอกาสต่อไปประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการ 
สามารถเก็บรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อน าเสนอผลการด าเนินโครงการ ท าให้ได้รับ
ความเช่ือถือกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ มีความส านึกต่อหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และ
กระตือรือร้นในการแก้ไข ผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน มีจิตส านึก มีคุณธรรม มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
สร้างสัมพันธภาพอันดีในหน่วยงานเป็นขวัญ/ก าลังใจต่อผู้ปฏิบัติ เป็นสารสนเทศส าหรับการประเมินผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


