




สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

อ าเภอท่าอเุทน จังหวัดนครพนม 
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มิติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

กิจกรรม 
/ผลด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1.การสร้าง
สังคมท่ีไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 
 

1.๑.ส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับ
ได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
และสร้างจิตส านึก
และตระหนักแก่
บุคลากรข้าราชการ       
ฝ่ายการเมือง 
ฝ่าบริหาร
ข้าราชการฝ่าย
การเมืองสภา
ท้องถิ่นและ
พนักงานจ้างของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

1.๑.๑ กิจกรรมจัดท า
ประกาศมาตรฐานทาง
จริยธรรมแก่บุคลากรทั้ง
ฝ่ายประจ าและฝ่าย
การเมือง 
1.๑.๒ กิจกรม จัดท า
แนวทางปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม ของ
ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง 
1.๑.๓ กิจกรรม
เสริมสร้าง ความซื่อสัตย์ 
สุจริต และ ปลูกฝัง
ทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี 
ในการต่อต้านการทุจริต 
1.1.4 มาตรการ 
“ส่งเสริม การปฏิบัติงาน
ตามประมวล จริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปา 

22 เมษายน  
2561 

 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 
2560-  
กันยายน 
2561  

-ประกาศใช้ 
หลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นโครงการ
ต่อเนื่องที่ท าให้พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง และ
ข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ปฏิบัติราชการในการบริการ
สาธารณะให้เป็นไปตาม            
หลักธรรมาภิบาล 

-  ประชุมพนักงาน 
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
ลูกจ้างประจ า 
- 
 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 

 1.2ปรับฐาน
ความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้
สามารถแยก
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

1.2.1กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตร บทเรียน การ
เรียนการสอนการ
น าเสนอและรูปแบบการ
ป้องกันการทุจริตตาม
แนวคิดแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมใน
ทุกระดับ 

 
-  

 
- ไม่ได้ด าเนินการ 
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มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

กิจกรรม 
/ผลด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

1.การสร้าง
สังคมท่ีไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 
 
 
 
 

1.2 ปรับฐาน
ความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้
สามารถแยก
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

1.2.2 โครงการโรง 
เรียนสีขาว “โตไปไม่
โกง” 

29 มีนาคม 
2561 

- จัดท ากิจกรรมโครงการ
มหกรรมเสริมสร้างพัฒนาการ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
พัฒนาการทางด้านจิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  

 

มิติที่ 1    1   มาตรการ   
  5   กิจกรรม 
  1   โครงการ 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

กิจกรรม 
/ผลด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

2.การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1แสดง
เจตจ านง 
ทางการเมืองใน
การต่อต้านการ
ทุจริตของ 
ผู้บริหาร 

2.1.1กิจกรรม
ประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

22 เมษายน  
2561 

 

-ประกาศใช้ 
หลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นโครงการ
ต่อเนื่องที่ท าให้พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง และ
ข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ปฏิบัติราชการในการบริการ
สาธารณะให้เป็นไปตาม            
หลักธรรมาภิบาล 

 

 2.2. มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ 
 
 

2.2.1 โครงการ
บริหารงานตาม
หลักธรรมมาภิบาล 
2.2.2 กิจกรรมจัดท า
ระบบควบคุมภายใน 
2.2.3. กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สิน
ของเทศบาล และการ
รับ เรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการ
คลัง” 
  

- 
 
 

ตุลาคม 
2560-  
กันยายน 
2561 

 
- 

-  
 
 
- มีการจัดวางระบบควบคุม
ภายในตามประกาศกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6 และส่ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้องทราบ 
- 

 

 2.3.สร้างกลไก
ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน
กับภาคประชาชน 
 

2.3.๑ มาตรการ 
“เผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและ 
หลากหลาย” 

ตุลาคม 
2560-  
กันยายน 
2561 

-มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนต าบลท่า

จ าปามีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ แต่งตั้ง

เจ้าหน้าที่ศูนย์ 

 

มิติที่ 2 รวม       1   มาตรการ   
      3  กิจกรรม 
      1  โครงการ 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
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มิติ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

กิจกรรม 
/ผลด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

3.การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1.บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน
ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
การทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

3.๑.๑ โครงการรับฟัง
ความคิดเห็นเวที
ประชาคม 
3.๑.๒กิจกรรมการ
ด าเนินงานศูนย์ รับ
เรื่องราวร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปา 

ตุลาคม 
2560-  
กันยายน 
2561 

-จัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านใน
การรับฟังปัญหา ความต้องการ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการ
บริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่านจ าปา ที่ผ่านมา
และ แนวทางการพัฒนาในปี
ต่อไป 

 

 3.2 จัดให้มีและ 
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 
ในช่องทางที่เป็น
การอ านวยความ
สะดวกแก่ 
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ 
หน้าที่ขององค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ 
ทุกขั้นตอน 

3.2.1 มาตรการ “จัด
ให้มี ช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึง ข้อมูล
ข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าจ าปา 
๓.2.2 กิจกรรม 
“อบรมให้ ความรู้ตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 
2540” 
3.2.3 มาตรการ 
“เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย”  
 3.2.4กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สิน
ของอบต. และการรับ 
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง 

ตุลาคม 
2560-  
กันยายน 
2561 

-มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ในช่องทางที่เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 
- 
 
 
 
 

 

มิติที่ 3 รวม       2    มาตรการ  
      3   กิจกรรม 
      1   โครงการ 
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มิติ  4  การส่งเสริมและปรับปรุงกลไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

กิจกรรม 
/ผลด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

4. การส่งเสริม
และปรับปรุงกล
ไกลในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

4.1.พัฒนา
สมรรถนะและขีด
ความสามารถ
เจ้าหน้าที่รัฐใน
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

4.1.1.กิจกรรมการมี
ส่วน ร่วมของ
ประชาชนในการ 
ตรวจสอบการรับ 
การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สิน 
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าจ าปา 
4.1.2 โครงการ จัด
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง
เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรด้านการ
ป้องกัน  และ
ปราบปรามการทุจริต
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
4.1.3 ๓.มาตรการ
การ ส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่าย ด้าน
การป้องกันการทุจริต 

ตุลาคม 
2560-  
กันยายน 
2561 

-แต่งตั้งประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในคณะกรรมการต่างๆ 
เช่น คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จ าปา,คณะกรรมการ
สนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น ,
คณะกรรมการจัดงานแข่งเรื่อ
ต าบลท่าจ าปา,คณะ
กรรมการบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอย 
- 
 
 
 
 
- 

 

มิติที่ 4 รวม     1    มาตรการ   
    1    กิจกรรม 
    1    โครงการ 

- 
- 

30,000 

- 
- 

30,000 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม 

...................................... 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร 
        การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น  ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
         การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น  
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
        ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  ๗  ประเภท  ดังนี้ 

๑) การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วน
ใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ

หลากหลายในการตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาก  อ านาจ  บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

         สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้   
ดังนี้ 
   ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
    ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งข้ึน  
   ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด  
 



-8- 
 
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุ จริตของ 
บุคคลเหล่านี้   

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ  
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
   ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที ่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาป น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์  
ส่วนรวม  

  ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมท่ีผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
หลักการเหตุผล  

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา 
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจา ก 
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน  
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริ ตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน 
จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน  การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคี
ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  (United Nations Convention Against 
Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ 
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ป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การ
ทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท า
ให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ  พวกพ้อง ยึดติดกับกระแส
บริโภค 
นิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็น
เรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง 
ของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้  บูรณาการความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถท าได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
          ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม
จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
ก าหนด ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
         ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
         ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
         ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
         ยุ ทธศาสตร์ ที่  6 ยกระดับคะแนนดั ชนี การรับรู้ ก ารทุ จริ ต ( Corruption Perception                 
Index : CPI) 
         ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร 
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่าง มี 
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง เทศบาล
ต าบลหนองสรวง   จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ใช้เป็น 
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กรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบ
และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ 
และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                 
พ.ศ. ๒๕๔๖   
         

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการ
ด าเนินการเรื่องโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติ 
ธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจน
สามารถตรวจสอบได ้ 

วิสัยทัศน์  
       “องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสาน ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต” 
          พันธกิจ ( Mission ) 
         1. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล    
ท่าจ าปายึดหลักธรรมาภิบาล  
         2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
         3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
         4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าจ าปา ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
        5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าปาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 
วัตถุประสงค์การจัดท าแผน 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
    ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น 
    ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย
การเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
   ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  
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   ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป้าหมาย 

๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการ
ประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน  แห่งผลประโยชน์และแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ  

   ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ ของข้าราชการ  
   ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1.  เป็นกลไกและเครื่องมือที่ส าคัญในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กรส่งผลให้การบริหารงานมี
ความโปร่งใส 

2. จัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปัญหาการทุจริตได้ 
3. ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และศรัทราของประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาล 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาจัดท าแผนป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติแล้วจะส่งผลถึงระดับ

คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
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มิติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  ปี 2561 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1.การสร้าง
สังคมท่ีไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 
 

1.๑.ส่งเสริมให้บุคลากร
ทุกระดับได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติงานตามหลักธรร
มาภิบาล 
และสร้างจิตส านึกและ
ตระหนักแก่บุคลากร
ข้าราชการ       ฝ่าย
การเมือง 
ฝ่าบริหารข้าราชการฝ่าย
การเมืองสภาท้องถิ่น
และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.๑.๑ กิจกรรมจัดท าประกาศมาตรฐานทาง
จรยิธรรมแก่บุคลากรทั้งฝ่ายประจ าและฝ่าย
การเมือง 
1.๑.๒ กิจกรม จัดท าแนวทางปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
1.๑.๓ กิจกรรมเสริมสร้าง ความซื่อสัตย์ สุจริต 
และ ปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการ
ต่อต้านการทุจริต 
1.1.4 มาตรการ “ส่งเสริม การปฏิบัติงานตาม
ประมวล จริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปา 

- 
 

 
- 
 

 
- 
 
 
- 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

  ไม่ใช้ 
 งบประ 

      มาณ 
 

 
 
 
 

 1.2ปรับฐานความคิด
ทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
ให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.2.1กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร บทเรียน การ
เรียนการสอนการน าเสนอและรูปแบบการ
ป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
ในทุกระดับ 

- 
 
 
 

 

 

1.การสร้าง
สังคมท่ีไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 
 

1.2 ปรับฐานความคิด
ทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
ให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.2.2 โครงการโรง 
เรียนสีขาว “โตไปไม่โกง” 

-  
 

 

มิติที่ 1    1   มาตรการ   
  5   กิจกรรม 
  1   โครงการ 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  ปี 2561 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 

2.การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1แสดงเจตจ านง 
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ 
ผู้บริหาร 

2.1.1กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-  

 2.2. มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ 
 
 

2.2.1 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิ
บาล 
2.2.2 กิจกรรมจัดท าระบบควบคุมภายใน 
2.2.3. กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาล และการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง” 

- 
 

- 
- 

 

 
 
 

 ไม่ใช้ 
 งบประ 
 มาณ 

 2.3.สร้างกลไกความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานกับภาค
ประชาชน 

2.3.๑ มาตรการ “เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่
ส าคัญและ หลากหลาย” 

-  

มิติที่ 2 รวม       1   มาตรการ   
      3  กิจกรรม 
      1  โครงการ 

- 
- 
- 
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มิติ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  ปี 2561 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 

3.การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1.บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบ 

3.๑.๑ โครงการรับฟังความคิดเห็นเวที
ประชาคม 
3.๑.๒กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์ รับ
เรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปา 

- 
 
 
- 

 

 

 3.2 จัดให้มีและ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ในช่องทางที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ 
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ 
หน้าที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
ทุกขั้นตอน 

3.2.1 มาตรการ “จัดให้มี ช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
๓.2.2 กิจกรรม “อบรมให้ ความรู้ตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540” 
3.2.3 มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย”  
 3.2.4กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของอบต. และการรับ เรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง 

-  
ไม่ใช้ 

งบประ 
มาณ 

มิติที่ 3 รวม       2    มาตรการ  
      3   กิจกรรม 
      1   โครงการ 

- 
- 
- 
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มิติ  4  การส่งเสริมและปรับปรุงกลไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  ปี 2561 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 

4. การส่งเสริม
และปรับปรุงกล
ไกลในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1.พัฒนา
สมรรถนะและขีด
ความสามารถ
เจ้าหน้าที่รัฐใน
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

4.1.1.กิจกรรมการมีส่วน ร่วมของประชาชนในการ 
ตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
4.1.2 โครงการ จัดเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน  และปราบปราม          
การทุจริตเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
4.1.3 ๓.มาตรการการ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย 
ด้านการป้องกันการทุจริต 

- 
 
 
 

 
 
- 

 
 
   ไม่ใช้ 
   งบประ 
   มาณ 

 
 

มิติที่ 4 รวม     1    มาตรการ   
    1    กิจกรรม 
    1    โครงการ 

- 
- 
- 

 

 
 
 
 

 

 

  

 


