
 
 
 
 
 
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต  

 (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

อําเภอโชคชยั  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

 

 



คํานํา 
 

ตามหนังสือสํานักงาน  ป.ป.ช.  ท่ี  ปช. ๐๐๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันท่ี  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  ได้ 

ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑  - 
๒๕๖๔)  เพ่ือเป็นการแสดงเจตจํานงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  และให้จัดส่งสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด นั้น  แต่เนื่องจากแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตยังไม่สมบูรณ์ตามเกณฑ์ท่ีสํานักงาน  ป.ป.ช.  กําหนด  จึงให้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตให้สอดคล้องกับคู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปราบการทุจริต  ระยะท่ี  ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยจัดทําแผนปฏิบัติการป้องการ
ทุจริต (พ.ศ.  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ.  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  เพ่ือสร้างระบบการป้องกันและควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพ  และ
เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน  ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลท่ีประกาศสงคราม
กับการทุจริตคอร์รัปชั่น   
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ส่วนที่ 1 บทนํา 
 

๑. การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน  
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานท่ีอาจเก่ียวข้องกับการกระทําทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
ก า ร ทุ จ ริ ต ท่ี มี อ ยู่ ใ น ปั จ จุ บั น มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ห รื อ ไ ม่ 
 

          การทุจริตในระดับท้องถ่ิน  พบว่า  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ิน   
ได้แก่   การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมี
วัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ  ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน  มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  แต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพ่ิมมากข้ึนเช่นเดียวกัน 

 

      ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จําแนกเป็น  ๗  ประเภท  ดังนี้ 
        ๑)  การทุจริตด้านงบประมาณ  การทําบัญชี  การจัดซ้ือจัดจ้าง  และการเงินการคลัง  ส่วนใหญ่เกิด 

จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
             ๒)  สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
             ๓)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
             ๔)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 
จริยธรรม 
            ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
            ๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ 
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 

      ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ  บารมี  และอิทธิพลท้องถ่ิน 
 

       สาเหตุและปัจจัยท่ีนําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็นประเด็นได้   
ดังนี้      
            ๑)  โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างท่ีทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซ่ึงโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้
กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไม่รัดกุม  และอํานาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็น
อีกโอกาสหนึ่งท่ีทําให้เกิดการทุจริต 
            ๒)  ส่ิงจูงใจ  เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม  ทําให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ํารวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีท่ีมีแนวโน้มท่ีจะทํา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน 
             ๓)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนข้ึน  
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใส  ท่ีมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  จึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 

 
 



๒ 
             ๔)  การผูกขาด  ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซ้ือ – จัดจ้าง  เป็นเรื่องของ
การผูกขาด  ดังนั้น  จึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ได้แก่  การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
             ๕)  การขาดจริยธรรม  คุณธรรม  ในสมัยโบราณ  ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน  แต่ในปัจจุบัน  พบว่า  คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง  และมีความเห็นแก่ตัวมากข้ึน  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีตั้งมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
             ๖)  มีค่านิยมท่ีผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี  คนท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนท่ีมีเงิน  คนท่ีเป็นเศรษฐี  มหาเศรษฐี  คนท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้  ผู้ท่ีมีค่านิยม
ท่ีผิดเห็นเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซ่ือเป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด  
ย่อมจะทําการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป  และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง   

 

๒. หลักการและเหตุผล  
              ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับว่ายิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ  เป็นปัญหา
ลําดับต้นๆ  ท่ีขัดขวางการพัฒนา  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรท่ีเอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่
เสมอ  ซ่ึงได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถ่ิน
อย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ  สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption  Perception  Index - CPI)  ซ่ึงเป็นเครื่องมือท่ีใช้
ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency  
International - IT)  พบว่า  ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  อยู่ท่ี  ๓๕ – ๓๘  
คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๑๐๐  โดยในปี  ๒๕๕๘  อยู่อันดับท่ี  ๗๖  จาก  ๑๖๘  ประเทศท่ัวโลก  และเป็น
อันดับท่ี  ๓  ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของ
ประเทศไทย  เป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
              แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา  ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็น  การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต  (United  Nation  Convention  Against  Corruption  - UNCAC)  พ.ศ. ๒๕๔๖  การจัดต้ังองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  ๓  ฉบับ  แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มี
แนวโน้มท่ีลดน้อยถอยลง  สาเหตุท่ีทําให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย
ทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม  ซ่ึงเป็นสังคมท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง  (Vertical  Relation)  
หรืออีกนัยหนึ่งคือ  พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน  โดยเฉพาะใน
หมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกย่องคนท่ีมีเงินและมี
อํานาจ  คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้  ซ่ึงนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังราก
ลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกับปัจจัย 
 

 



๓ 
ทางด้านการทํางานท่ีไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การทํางานของกลไก
หรือความพยายามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ  ขาดความเข้มแข็ง 
              ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี  ๓  เริ่มจาก
ปี  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จนถึงปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็น
สังคมมิติใหม่  ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  
หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยกําหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศ
ไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติต้านทุจริต”  มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption  Perception  Index  :  CPI)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ซ่ึงการท่ี
ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน  เจ้าหน้าท่ีของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  
โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น  ๖  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
               ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
               ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
               ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
               ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
               ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
               ยุทธศาสตร์ท่ี  ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index : CPI)   
               ดังนั้น  เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ท่ี  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการ
บริหารจัดการท่ีมีความโปร่งใส สร้างค่านิยม  วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เพ่ือกําหนดแนวทางขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
        
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน 
              ๑)  เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
              ๒)  เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  
ข้าราชการฝ่ายบริหาร  และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน 
              ๓)  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  (Good  Governce) 
               ๔)  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s  participation)  และตรวจสอบ  (People’s  
audit)  ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 



๔ 
               ๕)  เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน 
              ๑)  เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
              ๒)  เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  
ข้าราชการฝ่ายบริหาร  และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน 
              ๓)  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  (Good  Governce) 
               ๔)  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s  participation)  และตรวจสอบ  (People’s  
audit)  ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
              ๕)  เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

๔.  เป้าหมาย 
              ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
รวมถึงประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถ่ิน  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
              ๒)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของข้าราชการ 
              ๓)  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
              ๔)  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีมีความเข้มแข็ง 
              ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

๕.  ประโยชน์ของการจัดทําแผน 
           ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  และบุคลการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึง
ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสํานึกรักท้องถ่ินของตนเอง  อันจะนํามาซ่ึงการสร้างค่านิยม  และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต  (Anti - Corruption)  จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
          ๒)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
(Good  Governance)  มีความโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
          ๓)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด  ร่วมทํา  ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักท้องถ่ิน  อันจะนํามาซ่ึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต 



              ๕ 
           ๔)  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
            ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้นแบบ  ด้านการป้องกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให้ความ
ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 

 

 

ปกหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 25xx – 25xx) 

ชื่อหน่วยงาน................................................................. 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจ
ตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 25xx  ปี 25xx  ปี 25xx ปี 25xx  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้างสังคม
ท่ีไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 ........ 
1.2 ........ 
1.3 ........ 

      

 รวม จํานวน...........โครงการ  จํานวน...บาท  จํานวน...บาท  จํานวน...บาท จํานวน...บาท  
2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

2.1 ........ 
2.2 ........ 
2.3 ........ 
2.4 ........ 

      

ส่วนท่ี ๒ 



2.5 ........ 

 รวม จํานวน...........โครงการ จํานวน...บาท จํานวน...บาท จํานวน...บาท จํานวน...บาท  
3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 ........ 
3.2 ........ 
3.3 ........ 

      

 รวม จํานวน...........โครงการ จํานวน...บาท จํานวน...บาท จํานวน...บาท จํานวน...บาท  
4. การเสรมิสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัตริาชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

4.1 ........ 
4.2 ........ 
4.3 ........ 
4.4 ........ 

      

 รวม จํานวน...........โครงการ จํานวน...บาท จํานวน...บาท จํานวน...บาท จํานวน...บาท  
รวมท้ังสิ้น จํานวน...........โครงการ จํานวน...บาท จํานวน...บาท จํานวน...บาท จํานวน...บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี   

 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ          

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
            
            
             
3. วัตถุประสงค์ 
      3.1             
 3.2             
 3.3             
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ส่วนท่ี 3 



             
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
             
6. วิธีดําเนินการ 
             
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
             
8. งบประมาณดําเนินการ 
             
9. ผู้รับผิดชอบ 
             
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 


