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     คำนำ 
 
การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการพัฒนา

ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  ซึ่งในปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึนอยางตอเน่ือง  ทำ
ใหเกิดความเสียหายในวงกวาง  โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกจิ  ระบบสังคม  ระบบการเมอืง  การปกครอง
และการบริหารราชการเปนอยางมาก  การแกปญหาทุจริตจึงเปนสิ่งสำคัญที่หนวยงานในภาครัฐ  ซึ่งเปน
หนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถแขงขันกับตางประเทศไดอยาง
ทัดเทียม  ที่จะตองประสานความรวมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  เพื่อรวมกันพฒันาปรบัปรุงระบบ  
การบริหารจัดการ  และการพัฒนาคนควบคูไปพรอมๆกัน  โดยการปลูกฝงความซื่อสัตวสุจริต  รับผิดชอบ  มี
วินัย  ตลอดจนคานิยมอื่นๆที่ถูกตอง  รวมทั้งเขาใจวิถีดำเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณคา  ประกอบกับคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ  ไดมีคำสั่งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได
กำหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิ
ชอบได   

เพื่อใหการดำเนินการดังกลาว  บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม  งานบริหารทั่วไป  สำนักงานปลัด 
องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม  จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้ึน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐใหเกิดผลในทางปฏิบัติ  และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธขององคการ
บริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม ใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตาม  วิสัยทัศนกำหนดไว   
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     สวนที่  1 
 

 

   บทนำ 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีวัตถุประสงคเพื่อตองการ

บงช้ี ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล
หรือ หนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยู
ในปจจุบันมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

การทุจริตในระดับทองถ่ิน พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก การ
กระจาย อำนาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงคสำคัญ
เพื่อใหบริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต
ในทางปฏิบติัทำให แนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพิ่มมากย่ิงข้ึนเชนเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำแนก เปน 7 ประเภท ดังน้ี  
1) การทจุริตดานงบประมาณ การทำบญัชี การจัดซื้อจัดจาง  และการเงินการคลัง  สวนใหญเกิดจาก

การละเลย ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
2) สภาพหรือปญหาทีเ่กิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรอืลกัษณะปญหาของการทจุริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม  
5) สภาพหรือลกัษณะปญหาทีเ่กิดจากการขาดประชาสมัพนัธใหประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่ เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจาก ภาคสวนตางๆ  
7) สภาพหรือลกัษณะปญหาของการทจุริตที่เกิดจากอำนาจบารมแีละอทิธิพลทองถ่ิน 

สาเหตุและปจจัยท่ีนำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถสรุปเปนประเด็นได  
ดังน้ี  

1) โอกาสแมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แต พบวา ยังคงมีชองวางที่ทำใหเกิดโอกาสของการทุจรติ ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบงัคับใชกฎหมายที่ไม
เขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุมและอำนาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก โอกาสหน่ึงที่ทำ
ใหเกิดการทุจริต 

 2) สิ่งจูงใจเปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำใหคนใน
ปจจุบัน มุงเนนที่การสรางความร่ำรวย ดวยเหตุน้ีจึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทำพฤติกรรมการ
ทุจริตมากย่ิงข้ึน  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนข้ึน โดยเฉพาะ
การ ทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไกการ
ตรวจสอบความ โปรงใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังน้ันจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลาน้ี 

4) การผูกขาดในบางกรณีการดำเนินงานของภาครฐั ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการ ผูกขาด 
ดังน้ัน จึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาที่



เพื่อใหตนเองไดรับ สิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดใน
โครงการกอสรางและโครงสราง พื้นฐานภาครัฐ  

        
5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหน่ึง ที่

ทำให ขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีข้ึน ทำใหเจาหนาที่ตอง
แสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว  

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปน 
พิเศษถือวา เปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป 
นอยลง และมีความเห็น แกตัวมากย่ิงข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ต้ังมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม  

7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปน ยก
ยองคน ที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุน้ี ผูที่มีคานิยมที่ผิด เห็นวา
การทุจริตเปน วิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เหน็คนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทำการทุจริต
ฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 
2. หลักการและเหตุผล  

ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากย่ิงข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางย่ิงตอความมั่นคงของชาติเปนปญหาลำดับ
ตนๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศ
ไทยไดแสดง ใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน การทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคี
ภายใตอนุสัญญา สหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United Nations Convention Against 
Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองคกรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางย่ิงคณะกรรมการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติได จัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 
ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทย ไมไดมีแนวโนม ที่ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทำใหการทุจริตเปนปญหาที่
สำคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดาน พื้นฐาน โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ต้ังอยูบนพื้นฐาน
ความสัมพันธแนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหน่ึงคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทำใหสังคมไทยยึดติด
กับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและ พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติด
ความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางสวน มองวาการทุจริต คอรัปช่ันเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได 
ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแตอดีต หรือกลาวไดวาเปนสวน หน่ึงของคานิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการท างานที่ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาค สวนไว
ดวยกัน จึงสงผลใหการท างานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมา ขางตนไมสามารถทำไดอยางเต็ม 
ศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง  

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากปพ.ศ. 
2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ ใหม ที่
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน 
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและ เกียรติภูมิใน 

ดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดน้ัน การ
บริหารงานภาครัฐตองมีระดับ ธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมี พฤติกรรมแตกตางจาก



ที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนง หนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงาน
หลักออกเปน 4 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสำนึก คานิยม ใหทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลยางสักกระ
โพหลุมบริหารงาน ตามหลักธรรมภิบาล  
          วัตถุประสงค 
                   เพื่อสงเสริม เสริมสราง จิตสำนึกและคานิยม ใหทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลองคการบริหารสวนตำบลยางยาง
สักกระโพหลุมสักกระโพหลุมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอ
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตำบลองคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุมยางสักกระโพหลุม รวมทั้งการรณรงค 
เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกหนวยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย  กฎ  และระเบียบ  ที่จะเปนกลไกในการแกไข
ปญหา การพัฒนา ตลอดจน เปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหาร
สวนตำบลยางสักกระโพหลุมอยางมีประสิทธิภาพ    
          มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  
                    1. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
              1.1 เสรมิสรางความรูความเขาใจแกผูบริหาร เจาหนาที่และประชาชน ใหปฏิบัติงานและ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
              1.2 ประยุกตการนำหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใหเกดิมรรคผลในทางปฏิบัติ 
              1.3 สงเสรมิการเรยีนรูหรือการฝกอบรมเกี่ยวกบัการใชหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกทกุ
หนวยงาน 
                    2. สงเสริมใหเจาหนาที่ทกุระดับไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยหลกัธรรมาภิบาล 
              2.1 สงเสรมิใหเจาหนาที่ขององคการบรหิารสวนตำบลองคการบรหิารสวนตำบลยางสักกระโพหลุมยางสักกระโพหลุมมีความรู ความ
เขาใจ รวมทัง้มีการฝกอบรมเพื่อใหปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
              2.2 สงเสริมใหเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลองคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุมยางสักกระโพหลุมไดประพฤติปฏิบัติ
ตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
              2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจาหนาที่ขององคการองคการ
บริหารสวนตำบลบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุมยางสักกระโพหลุมใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
                   3. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต  
โดยใหยึดถือเปนคานิยมกระแสหลักของชาติ 
              3.1 สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลองคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุมยางสักกระโพหลุม
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริตเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 
              3.2 รณรงคเผยแพรประชาสัมพันธใหสังคมมีคานิยม  ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
              3.3 สงเสริมเชิดชูหนวยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของอองงคการบริหารสวนตำบลคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุมยางสักกระโพหลุม         

              3.4 สงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและปราบปราม
การทจุริตขององคการบรหิารสองคการบริหารสวนตำบลวนตำบลยางสักกระโพหลุมยางสักกระโพหลุม 

ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 

วัตถุประสงค 



                    เพื่อประสานความรวมมือระหวางหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลองคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุมยางสักกระโพหลุมใน
การปองกันและและแกไขปญหาการแกไขปญหาการทุจรติทุจรติและประพฤติและประพฤติมิชอบมิชอบ  สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองคการบริหารสวนตำบลองคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุมยางสักกระโพหลุม   
เสริมสรางและพัฒนาเครือขายภาคประชาชนใหเปนกลไกในการตรวจสอบถวงดุลรวมถึงการสรางหลักประกัน
ความปลอดภัยในการแจงขอมูลหรือเบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
          มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
                   1. บูรณาการระหวางหนวยงานภายในภายในองคการบริหารสวนตำบลองคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุมยางสักกระโพหลุมกับองคกรทุก
ภาคสวนในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     1.1 ประสานความรวมมอืทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางองคการบริหารสวนตองคการบริหารสวนตำบลำบล
ยางสักกระโยางสักกระโพพหหลุมลุมกับองคกรทุกภาคสวน  
                     1.2 ใหมีการจัดต้ัง “ศูนยการขาวกลาง” เพื่อดำเนินการจัดระบบการขาว เก็บรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตองคการบริหารสวนตำบลำบลยางสักกระโพหลุมยางสักกระโพหลุม ตลอดจนการ
เช่ือมโยง แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในองคการบริหารสวนตำบลองคการบริหารสวนตำบลยางสักกระยางสักกระ
โพหลุมโพหลุม จากทุกหนวยงาน เพื่อนำไปประมวลวิเคราะหเพื่อใชในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
             1.3 สงเสริม  สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานสื่อสารมวลชน ใหมีความเขมแข็ง และ
เปนอิสระในการทำหนาที่ตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ 
            1.4 สงเสริม สนับสนุนให มีระบบอินเทอรเน็ตเพื่อทำการเผยแพร ประชาสัมพันธในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลองคการบริหารสวนตำบลยางสักกยางสักกระโพหลุมระโพหลุม    โดยใหมีเว็บบอรดเพื่อ
ติดตอสือ่สารระหวางกัน  
         2. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในองคการบริหารสวนตำบลองคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุมยางสักกระโพหลุม 
            2.1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหภาคประชาชนมีความต่ืนตัวตอสภาพปญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในอองคงคการบริหารสวนตำบลการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุมยางสักกระโพหลุม 
             2.2 สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแสใหมีความสะดวกหลากหลาย  
รวมทั้งสรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคลหนวยงานหรือขอมูลน้ัน 
             2.3  สงเสริมสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร  
             2.4  กำหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหไดรับรางวัลตอบแทน 

  
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาการทจุริตและประพฤติมิชอบ

ของ องคการบรหิารสวนตำบลยางสกักระโพหลุม 

         วัตถุประสงค 
          มุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถวงดุลการใชอำนาจใหเหมาะสม 
ชัดเจน  และมีประสิทธิภาพ  สงเสริมการกระจายอำนาจสูระดับกอง  สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงาน
ภาครัฐกับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ปรับปรุง  แกไข  และพัฒนาเทศ
บัญญัติขอบังคับที่เอื้อประโยชนตอการทุจริตหรือเปนอุปสรรคตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมี
ประสิทธิภาพ  
 มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
                   1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบควบคุมและถวงดุลการใชอำนาจใหเหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ 



                      1.1  ใหทุกหนวยงานในองคการบริหารสวนตำบลองคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุมยางสักกระโพหลุมที่มีพันธกิจดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  มีโครงสรางของหนวยงานอัตรากำลังการบริหารงานบุคคลและงบประมาณที่
เหมาะสมสอดคลองกับภารกิจและความรับผิดชอบ 
                      1.2  ใหหนวยงานในองคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุมสรางระบบการตรวจสอบ
การบริหารราชการราชการ โดยกำหนดใหแยกอำนาจการบริหารงานออกจากอำนาจการพิจารณาคดี  เพื่อ
สามารถถวงดุลหรือยับย้ังอีกอำนาจหน่ึงได 
                    1.3  สนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอำนาจระหวางหนวยงานขององคกองคการาร
บริหารสวนตำบลบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุมยางสักกระโพหลุมดวยกันเอง 
                        1.4  ใหหนวยงานทุกหนวยงานควบคุม  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผล การใชอำนาจในการ  
ปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตดวยความรวดเร็วตอเน่ืองและเปนธรรม 
          2. สรางกลไกความรวมมือระหวางองคการบรหิารสวนตำบลองคการบรหิารสวนตำบลยางสกักระโพหลุมยางสกักระโพหลุมกับภาคเอกชนให
มีศักยภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
                2.1 วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหวางองคการบริหารสวองคการบริหารสวนตำบลนตำบลยางสักยางสัก
กระโพหลุมกระโพหลุมกับภาคเอกชนหรือหนวยงานตรวจสอบภายนอกในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรฐั ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ขององคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
         วัตถุประสงค 
                   มุงพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อแกไขสภาพปญหาการทุจริตใหเปนระบบอยางตอเน่ือง  
สรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาคสวน                
         มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  
           1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
                        1.1 กำหนดใหเจาหนาที่ของรัฐตองรับการฝกอบรมหลักสูตรดานการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตทั้งในและตางประเทศเพื่อใหมีความเช่ียวชาญเฉพาะดานวิชาชีพ 
                          1.2 จัดต้ังศูนยขอมูลความรูทางวิชาการเพื่อใหมีกระบวนการเรียนรู และการถายทอด
ความรู    ตลอดจนใหมีการศึกษาตัวอยางกรณี (case study)     
  

ดังน้ัน เพื่อใหการดำเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรม
ในทาง ปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม จึงไดตระหนักและใหความสำคัญกับการ
บริหาร จัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางย่ังยืน จึงไดดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อ กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่ เปน รูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนำไปสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง  

3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน  
1) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล

ยางสักกระโพหลุม  



2) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง  
ขาราชการฝาย บริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุมรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน  

3) เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุมเปนไปตามหลักบรหิาร
กิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance)  

4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาค ประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม  

5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององคการ
บริหาร- สวนตำบลยางสักกระโพหลุม 
 
4. เปาหมาย  

1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหารบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลยางสักกระ
โพหลุมรวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชน
สุขแกประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การ
ขัดกัน แหงผลประโยชนและ แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของขาราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการ ปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบล
ยางสักกระโพหลุม ที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอำนาจอยางเหมาะสม  

5) องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม มีแผนงานที่มปีระสทิธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการ
ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน  

5. ประโยชนของการจัดทำแผน  
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลยางสักกระ

โพหลุม  รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสำนึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสรางคานิยม และ
อุดมการณในการ ตอตานการ ทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิ
บาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถนำมาประยุกตใชในการทำงานและชีวิตประจำวัน 

2) องคการบรหิารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได  

3) ภาคประชาชนมีสวนรวมต้ังแตรวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
จิตสำนึก รักทองถ่ิน อันจะนำมาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการ บริหารสวนตำบลยางสกักระโพหลุม ทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวัง
การทุจริต  

5) องคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุม มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลด
โอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให
ความรวมมือกันเปน เครือขายในการ เฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางย่ังยืน 

            สวนที่ 3.....



สวนที่  3 
แผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 
 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางจิตสำนึก คานิยมใหทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุมปฏิบติังานตามหลักธรรมาภิบาล 
   

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ 2565 ผูรับผิดชอบ 

1.การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้ง
ขาราชการการเมือง ฝายบริหาร ขาราชการฝาย
การเมือง ฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจำของ อบต. 
ยางสักกระโพหลุม  
 
 

- จดัทำประกาศประมวลจริยธรรมแกบุคลากรทัง้ฝายประจำและ
ฝายการเมือง 
- มีการใชดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคลอยางโปรงใสและเปน
ธรรม  โดยมีหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาอยางชัดเจน 
- โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
ทองถ่ินพนักงานสวนตำบล พนักงานจาง ขององคการบรหิารสวน
ตำบลยางสักกระโพหลุม 
- โครงการมาตรการเสริมสรางความรูดานการตอตานการทจุริต
องคการบรหิารสวนตำบลยางสกักระโพหลุม 

- 
 
- 
 

15,000 บาท 
 
 

15,000 บาท 
 

สำนักงานปลัด 
 
 
 

2. การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชน
ทุกภาคสวนในทองถ่ิน 

- การจัดต้ังศูนยขอมลูขาวสาร อบต.ยางสกักระโพหลุม 
- โครงการปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สเีขียว 

 สำนักงานปลัด 
 

3. การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

-   
 

  

 
 

ยุทธศาสตร...... 



  ยุทธศาสตรท่ี  2 การบริหารราชการปองกันการทุจริต บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและและแกไขปญหาการแกไขปญหาการทุจริตทุจริตและประพฤติมิชอบและประพฤติมิชอบ 
   
 

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ  2565 ผูรับผิดชอบ 

1.ประกาศเจตจำนงคทางการเมอืงในการตอตานการ
ทุจริตของผูบรหิาร 

๑. จัดทำประกาศนโยบายไมรบัของขวัญหรือของกำนัลจากการ
ปฏิบัติหนาที่ (No Gift Policy) 

- 
 

สำนักงานปลัด 
 

๒.มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 

1. จัดทำตู ปณ. และ เว็บไซต  แจงเหตุทุจริต 
2. จัดต้ังศูนยรบัเรื่องราวรองทุกข 
๓. มาตรการสรางความโปรงใสในการบรหิารงานบุคคล 
๔. กิจกรรมเผยแพรขอมลูขาวสารดานการจัดซื้อจัดจาง 
๕. มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน 
 

- 
- 
- 
- 
- 

สำนักงานปลัด 
 

 
 

3.มาตรการการใชดุลพินิจและการใชอำนาจหนาที่ให
เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี 
 

1. มาตรการออกคำสัง่มอบหมายของ นายก อบต. ปลัด อบต. 
และหัวหนาสวนราชการ 
2. กจิกรรมการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

- 
 
- 

สำนักงานปลัด 

4.การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดำเนิน
กิจการการประพฤติปฎิบัติตนใหเปนที่ประจกัษ 
 
 

1. กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องค
ดีเดน หนวยงานดีเดน ผูนำคุณประโยชนหรือเขารวมกจิกรรม
ของ อบต. 

- 
 

สำนักงานปลัด 

5. มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
 

1. กิจกรรมการจัดทำขอตกลงการปฎิบัติราชการของ อบต.ยาง
สักกระโพหลุม 

- 
 

สำนักงานปลัด 

 
ยุทธศาสตร...... 



ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมบทบการสงเสริมบทบาทและการมสีวนรวมของภาคปราทและการมสีวนรวมของภาคประชาชนะชาชน เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาการแกไขปญหาการทุจริตทุจริตและประพฤติมชิอบและประพฤติมชิอบของขององคการองคการ
บริหารสวนตำบลบริหารสวนตำบลยางสักกระโพหลุมยางสักกระโพหลุม 

  

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
ปงบประมาณ 

2565 

ผูรับผิดชอบ 

1.จัดใหมีและเผยแพรขอมลูขาวสารในชองทางทีเ่ปน
การอำนวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ของอบต.
ทุกข้ันตอน 
 
 
 

- จัดทำเผยแพรขอมลูขาวสาร ราคากลาง ทางประกาศและ
เว็บไซต 
- จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง แผนการใชจายเงิน และเผยแพรให
ประชาชนทราบ 
- จัดทำแผนดำเนินงานตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป 256๕ 

- 
 
- 

สำนักงานปลัด 
 

กองคลงั 

๒.การรับฟงความคิดเห็น การรบัและตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

- จัดต้ังศูนยขอมลูขาวสาร 
- ตูแสดงความคิดเห็น รับเรื่องราวรองทกุข/รองเรียน 
 
 

- 
- 

สำนักงานปลัด 

3.การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบรหิารกจิการของ 
อบต.ยางสักกระโพหลุม 
 
 
 

- โครงการจัดทำแผนชุมชนและจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน 
- มาตรการแตงต้ังตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคระกรรมการ
ตรวจรบังานจาง 

20,000 บาท 
- 
 

 

 
                
 

        ยุทธศาสตร..... 



ยุทธศาสตรท่ี  4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ อบต.ยางสักกระโพหลุม  
 

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
ปงบประมาณ 

2565 
ผูรับผิดชอบ 

1.มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด 

- รายงานควบคุมภายในประจำป 
 

- 
 

หนวยราชการทกุกอง 
 
 
 
 
 

 
2. การสนับสนุนใหภาคประชาชนมสีวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรอืการบรหิารราชการตามชองทางที่
สามารถดำเนินการได 

- มาตรการสงเสรมิใหประชาชนมสีวนรวม ตรวจสอบ กำกบั ดูแล
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แตงต้ัง โอนยาย 
- การรายผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ หรือปด
ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

- 
 
- 
 

 

สำนักปลัด 
 
กองคลงั 
 
 

3. การเสรมิสรางบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถ่ิน - กิจกรรมสงเสรมิสมาชิกสภาทองถ่ินใหมบีทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
- กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา อบต. 

- 
 
- 
 

สำนักปลัด 

 
 
*หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการทุกโครงการ/กิจกรรม  คือ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
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	ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหาลำดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเ...
	ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปีพ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ ใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร...
	ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที...
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	วัตถุประสงค์
	มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
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