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คํานํา
จากสถานการณการทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง และบทเรียนที่ไดรับจากการ
แปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ผานมา สูการปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดใน
การปรั บ ปรุ งยุ ทธศาสตร ช าติ ว า ด ว ยการป องกัน และปราบปรามการทุจ ริตให ส อดคลอ งกับ สภาพปญ หาและ
สถานการณการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน โดยจะตอง
ตอบโจทยตอปญหาหรือสถานการณการทุจริตที่ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ตองเผชิญอยูจริง และเพื่อใหเกิด
การบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพื่อใหประเทศไทย
เปนประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตาน
ทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความ
รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชน เพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลกระแชง จึง
แสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 –
2564) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวน
ตําบลกระแชงตอไป

องคการบริหารสวนตําบลกระแชง
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สารบัญ
สวนที่ 1 บทนํา
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
เปาหมาย
ประโยชนของการจัดทําแผน

หนา
1
2
3
4
5

สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการ

5

สวนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
โครงการโครงการสมุดความดีพนักงานจาง

18
20
22

สวนที่ ๑
บทนํา
๑.การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อตองการ
บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยูใน
ปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวา ปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพื่อใหบริการตาง ๆของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน ๗ ประเภท ดังนี้
๑) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิด
จากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
๖) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ
๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี อิทธิพลทองถิ่น
สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได
ดังนี้
๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแตพบวายังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมาย
ที่ไมเขมแข็ง กฎหมายกฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งที่
ทําใหเกิดการทุจริต
๒) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน
ในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้
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๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ – จัดจาง เปนเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิ์ในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก
การผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
๕) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนเปนปจจัย
หนึ่งที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําให
เจาหนาที่ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง
และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม
๗) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปน
ยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิด
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการ
ทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญละบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง
๒. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปน
ปญหาระดับตนๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
สวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคกลางเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของ
ทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวน
ทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชประเมิน
การทุจริตคอรรัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อความโปรงในนานาชาติ (Transparency International – IT)
พบวา คะแนนของประเทศไทยระหวางป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยูที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐
โดยในป ๒๕๕๘ อยูอันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจาก
ประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซียและลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน
จากป ๒๕๕๘ ไดลําดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย เปนประเทศที่
มีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง
แมวาในชาวงระยะเวลาที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การปองกันการทุจริตไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption – UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองคกร
ตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว ๓ ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่ลด
นอยถอยลง สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐาน
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โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและพวก
พอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน
มองวาการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต
หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมได
บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมา
ขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง
ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ ๓ เริ่ม
จากป พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปน
สังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต
(Corruption Perception Index – CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๖๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ ๕ ปฎิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception
Index – CPI)
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน
รูปธรรมในทางปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่
๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรม สุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืน จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง
๓.วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
๑) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมืองขาราชการ
ฝายบริหารบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถิ่น

-๔–
๓) เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance)
๔) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
๔.เปาหมาย
๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหง
ผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ขาราชการ
๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีความเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม
๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเปนทีย่ อมรับจากทุกภาคสวน
๕.ประโยชนของการจัดทําแผน
๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti – Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน
๒) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมือที่มี
จิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดาน
การปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขาย
ในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน

-๕–

สวนที่ ๒
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑.การ
สราง
สังคมที่มี
ทนตอการ
ทุจริต

๑.๑ การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกบุคลากร
ทั้งขาราชการ
การเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่นและ
ฝายประจําของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

๑.๑.๑ (๑) โครงการบริงานตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๑.๑ (๒) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๑.๑.๑ (๓) โครงการสมุดความดีขาราชการและพนักงานจาง
๑.๑.๑ (4) โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก
ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
๑.๑.๒ (๑) มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น”
๑.๑.๒ (๒) มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตาน
การทุจริต”
๑.๑.๒ (๓) โครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และ
ปลูกฝงทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการทุจริต”

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000
15,000
15,000
15,๐๐๐

15,๐๐๐

15,๐๐๐

15,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

หมายเหตุ

-๖–

สวนที่ ๒
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑.การ
สราง
สังคมที่มี
ทนตอการ
ทุจริต
(ตอ)

๑.๑ การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกบุคลากร
ทั้งขาราชการ
การเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่นและ
ฝายประจําของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ตอ)
๑.๒ การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิ่น

๑.๑.๓ (๑) กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอน
ใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑.๑.๓ (๒) มาตรการ “จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชน
ทับซอน”
๑.๑.๓ (๓) มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจ
เกี่ยวกับ Conflict of interest”

๑) ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอนในเขต
พื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒) โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

2,๐๐๐

2,๐๐๐

2,๐๐๐

2,๐๐๐

100,๐๐๐

100,๐๐๐

100,๐๐๐

100,๐๐๐

หมายเหตุ
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สวนที่ ๒
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑.การ
สราง
สังคมที่มี
ทนตอการ
ทุจริต
(ตอ)

๑.๓ การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน

๑) โครงการพานองทองธรรมะ
2) โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (กิจกรรม “โตไปไมโกง”)
3) โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (กิจกรรม “สงเสริมการเรียนรู
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)

มิติที่ ๑

รวม

๔ มาตรการ ๑ กิจกรรม ๑0 โครงการ

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000
5,๐๐๐

5,๐๐๐

5,๐๐๐

5,๐๐๐

149,๐๐๐

149,๐๐๐

149,๐๐๐

149,๐๐๐

หมายเหตุ

-๘–

สวนที่ ๒
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
มิติ
๒. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ปองกัน
การทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒.๑ แสดงเจตจํานง กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหาร
ทางการเมืองในการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร
๒.๒ มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ

๒.๒.๑ (๑) มาตรการการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล
๒.๒.๑ (๒) มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหัวหนาสวนราชการ
๒.๒.๑ (๓) กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน”

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

-๙–

สวนที่ ๒
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ปองกัน
การทุจริต

๒.๒ มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ

๒.๒.๒ (๑) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”
๒.๒.๒ (๒) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ
๒.๒.๒ (๓) กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงิน
งบประมาณ”
๒,๒.๒ (๔) โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ –
จัดจาง
๒.๒.๓ (๑) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
๒.๒.๓ (๒) โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
๒.๒.๓ (๓) กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑5,๐๐๐

๑5,๐๐๐

๑5,๐๐๐

๑5,๐๐๐

-

-

-

-

หมายเหตุ

- ๑๐ –

สวนที่ ๒
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ปองกัน
การทุจริต

๒.๓ มาตรการการใช
ดุลยพินิจและใช
อํานาจหนาที่ให
เปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

๒.๓.๑ (๑) กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒.๓.๑ (๒) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ
๒.๓.๒ (๑) มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๒.๓.๒ (๒) มาตรการมอบอํานาจของนายกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
๒.๓.๒ (๓) มอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๒.๓.๒ (๔) มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายก
อบต. ปลัด อบต.และหัวหนาสวนราชการ

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

- ๑๑ –

สวนที่ ๒
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
มิติ
๒. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ปองกัน
การทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒.๔.๑ (๑) โครงการพอ – แมดีเดน
๒.๔.๑ (๒) ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติใหเปนที่ประจักษ
๒.๔.2 (1) กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล
หนวยงานองคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือผูเขารวมใน
กิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๕ มาตรการจัดการ ๒.๕.๑ (๑) มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
ในกรณีไดทราบหรือ ๒.๕.๑ (๒) กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลกระแชง
รับแจงหรือ
๒.๕.๒ (๑) กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่
ตรวจสอบพบการ
ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม
ทุจริต
ดูแลการปฏิบัติราชการของอบต.กระแชง
๒.๕.๒ (๒) มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
๒.๔ การเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนที่ประจักษ

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

- ๑๒ –

สวนที่ ๒
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ปองกัน
การทุจริต
มิติที่ ๒

๒.๕ มาตรการจัดการ
ในกรณีไดทราบหรือ
รับแจงหรือ
ตรวจสอบพบการ
ทุจริต

๒.๕.3 (๑) มาตรการ มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”
๒.๕.๓ (๒) มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลกระแชงวาทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ”
๑๐ มาตรการ ๑๒ กิจกรรม ๕ โครงการ

รวม

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

20,๐๐๐

20,๐๐๐

20,๐๐๐

20,๐๐๐

หมายเหตุ

- ๑๓ –

สวนที่ ๒
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๓. การ
สงเสริม
บทบาท
และการมี
สวนรวม
ของภาค
ประชาชน

๓.๑ จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทาง
เปนการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชน
ไดมีสวนรวม
ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดทุกขั้นตอน

๓.๑.๑ (๑) มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของ
อบต.กระแชง ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓.๑.๑ (๒) กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสารของ อบต.กระแชง
๓.๑.๑ (๓) กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”
๓.๑.๒ (๑) มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย”
๓.๑.๒ (๒) กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดาน
การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ อบต. และการ
รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
๓.๑.๓ (๑) มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสารของ อบต.กระแชง
๓.๑.๓ (๒) โครงการสื่อประชาสัมพันธ

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,0๐๐

1,0๐๐

1,0๐๐

1,0๐๐

หมายเหตุ

- ๑๔ –

สวนที่ ๒
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๓. การ
สงเสริม
บทบาท
และการมี
สวนรวม
ของภาค
ประชาชน

๓.๒ การรับฟงความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน

๓.๒.๑ (๑) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
๓.๒.๑ (๒) การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข อบต.
กระแชง
๓.๒.๒ (๑) มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการรองเรียน
๓.๒.๒ (๒) โครงการอบต.เคลื่อนที่
๓.๒.๓ (๑) มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๓.๒.๓ (๒) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริง
ใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000
-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

- ๑๕ –

สวนที่ ๒
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๓. การ
สงเสริม
บทบาท
และการมี
สวนรวม
ของภาค
ประชาชน

๓.๓ การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

๓.๓.๑ (๑) มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนา อบต.กระแชง
๓.๓.๑ (๒) ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล
ประจําป
๓.๓.๑ (๓) การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
๓.๓.๒ (๑) มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปน
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง
๓.๓.๓ (๑) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
อบต.กระแชง
๓.๓.๓ (๒) มาตรการการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีของ อบต.กระแชง
๘ มาตรการ ๘ กิจกรรม ๓ โครงการ

มิติที่ ๓

รวม

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,000

11,000

11,000

11,000

หมายเหตุ

- ๑๖ –

สวนที่ ๒
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
มิติ

ภารกิจตามมิติ

๔. การ
เสริมสราง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ของ
องคกร
ปกครอง
สวน
ทองถิ่น

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด
4.2 การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๔.๑.๑ (๑) โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
๔.๑.๒ (๑) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๔.๑.๓ (๑) มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน อบต.กระแชง
4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินให
ประชาชนไดรับทราบ
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
จากตัวแทนชุมชน

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

- ๑๗ –

สวนที่ ๒
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
มิติ

ภารกิจตามมิติ

๔. การ
เสริมสราง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ของ
องคกร
ปกครอง
สวน
ทองถิ่น
มิติที่ ๔

๔.๓ การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได
๔.๔ เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
สวนเพื่อตอตานการ
ทุจริต
รวม

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔.๓.๑ (๑) โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมาย
ทองถิ่นผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น
15,๐๐๐
15,๐๐๐
15,๐๐๐
๔.๓.๑ (๒) กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก 15,๐๐๐
สภาทองถิ่น
๔.๓.๒ (๑) กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
๔.๔.๑ (๑) มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาค
ประชาชน
๔.๔.๑ (๒) กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็น
การทุจริต
๔.๔.๒ (๑) มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดาน
การปองกันการทุจริต
๓ มาตรการ 6 กิจกรรม ๒ โครงการ

15,000

15,000

15,000

15,000

หมายเหตุ

-18-

สวนที่ 3
1.ชื่อโครงการ โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการา
บริห ารและการปฏิ บัติงานจะต องมีความสุ จริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปน การเสริมสราง
จิตสํานึกในการทํางานและความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีก
ทั้งสามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เปนปญหาเรื้อรัง
ที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนใน
สังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการที่จะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในที่สุดนั้น ตองนํา
หลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจน
ภาคประชาชนสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมทั้งสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต
ควบคู กับ การเปลี่ย นแปลงค า นิ ย มไปในทิ ศทางที่ไมเอื้อหรือสนับ สนุน การทุจ ริตคอรรัป ชัน ทั้งนี้กลไกการนํ า
หลักธรรมภิบาล ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีสว นรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฎอยู
ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนําหลักธรรมภิบาล
ไปเป นแนวาทางการปฏิรู ป การบริห ารการปกครองของหนว ยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับ เปนการสง
สัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับ
กรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ
นั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบของธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวยหลักความขอบธรรม
(Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability)
หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนํา
องคป ระกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล านั้นมาใชเ ปนเครื่องมื อ กลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใส
สําหรับหนวยงานหรือองคกรใด ๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงค แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่
หนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองหรือสังคมที่ดีไดตอไป
ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลกระแชง องคการบริหาร
สวนตําบลกระแชงจึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
3.วัตถุประสงค

1.เพื่อใหผู บริ หารทองถิ่ น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรม และจริยธรรม
2.เพื่อใหผูบริหาร บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)

-193.เพื่อใหผู บริหารทองถิ่น บุคลการมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและดําเนินชีวิตได
4.เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามรถนําองคความรูตาง ๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.เปาหมาย

ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

5.พื้นที่ดําเนินงาน
องคการบริหารสวนตําบลกระแชง
6.วิธีดําเนินการ

1.จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
2.มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3.ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร
4.จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
5.สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ

7.ระยะเวลาการดําเนินงาน
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564)
8.งบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน
9.ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระแชง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1.ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจเรื่องหลักธรรมาภิบาล และจริยธรรม
2.ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น บุ ค ลากรมี ค วามรู ค วามเข า ใจและให ค วามสํ า คั ญ กั บ การป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3.ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
4.ผูบ ริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรู ตาง ๆ ไปประยุกตใช ในการทํางานใหกับ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

-201.ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2.หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของ
โลกที่มากับกระแสโลกาภิวัฒน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ใหเปนคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาที่ของรัฐ” ซึ่งไดรับมอบหมายภารกิจ
ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ใชอํานาจที่ไดรับอยางซี่อสัตย ตองดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมคุณธรรม
ในองคกรเพื่อเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลกระแชง จึงเห็นความสําคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิ บัติงานด วยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน จึงไดทําโครงการ
เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน
3.วัตถุประสงค

1.เพื่อปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลกระแชง มีคุณธรรมจริยธรรม
เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตสวนตัว และในการปฏิบัติราชกร
2.เพื่อใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวม
ในการเสริมสร างสังคมแห งคุ ณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปน พลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว
ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชนรวมกัน
3.เพื่ อเป น การสร า งภาพลักษณที่ดี ขององคการบริห ารสว นตําบลกระแชงในการเสริมสรา ง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

4.เปาหมาย

ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

5.พื้นที่ดําเนินงาน
องคการบริหารสวนตําบลกระแชง
6.วิธีดําเนินการ

จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน 3 แนวทางคือ
1.การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบริหาร ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลกระแชง บรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาที่

-212.จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานที่ สงเสริมใหรูจัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปน
และเห็นคุณคาของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือทําบุญ
ถวายทานแกพระภิกษุสงฆที่ชราภาพ หรืออาพาธ เปนตน
3.การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม การบําเพ็ญประโยชน ณ วัดตาง ๆ
7.ระยะเวลาการดําเนินงาน
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564)
8.งบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน
9.ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระแชง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1.พนักงาน เจาหนาที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
2.พนักงาน เจาหนาที่ ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมใน
การสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและเสียสละ
เพื่อประโยชนสวนรวม
3.สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

-221.ชื่อโครงการ โครงการสมุดความดีพนักงานจาง
2.หลักการและเหตุผล
การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองคกร เปนการสรางระเบียบวินัยใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งในแตละวันหากมีการจดบันทึกวาไดทําอะไรบาง จะเปนการทาบทวนและสามารถยอนกลับมา
เพื่อพิจารณาปรับปรุงการทํางานในแตละกิจกรรมได รวมถึงหัวหนาผูบังคับบัญชา สามารถใชเปนหลักฐานในการ
อางอิงที่ใชในการประเมินผลงานยังสงผลใหการประเมินเปนที่ยอมรับ ภารกิจที่ไดรับมอบหมายไดปฏิบัติงานดวย
ความสําเร็จ ความซื่อสัตย สุจริต ลุลวงหรืออยางไร และหัวหนางานสามารถวางแผนตอไปได ประเมินทักษะและ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางได ซึ่งจะสงผลใหเห็นวาคาของคนอยูที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผูรวมงานอื่นมา
อานแลวมีกรณีศึกษาจากปญหาที่เกิดขึ้นคลายกันทําใหทราบถึงวิธีการแกไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและ
กันในองคกร
องคการบริหารสวนตําบลกระแชง เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกลาว จึงไดจัดทํา
สมุ ด ความดี พนั ก งานจ า งโดยให พนั ก งานจ า งมี การบั น ทึก การปฏิบัติ งานประจํ าวัน เพื่อ เปน เครื่อ งมือในการ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบซึ่งเปนงานที่ไดรับมอบหมาย และเกิดประโยชนแกองคกร เปน
การสรางระเบียบวินัย สงเสริมการสรางจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต
3.วัตถุประสงค
พนักงาน

1.เพื่ อ เป น ช อ งทางในการสื่ อสารระหว า งหั ว หน า งาน ปลั ด องค การบริ ห ารส ว นตํ าบล และ

2.เพื่อเปนประโยชนในการติดตามงานที่พนักงานจางไดปฏิบัติ
3.เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ซื่อตรง ซื่อสัตย สุจริตตองาน
ที่ไดรับมอบหมาย

4.เปาหมาย

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

5.ระยะเวลาการดําเนินงาน
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564)
6.วิธีดําเนินการ

1.กําหนดใหพนักงานและลูกจางทุกคนเขียนสมุดการบาน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุก
วันและสงใหหัวหนาสวนราชการทุกวันจันทร
2.รวบรวมเปนขอมูลสําหรับผูบริหารใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําป

7.งบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน
-

-238.สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลกระแชง
9.ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกระแชง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1.มีการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงานสงเสริมใหปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย
2.มีการติดตามผลงานทําใหสามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปญหาสามารถแกไขได
3.พนักงานจางทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหนาที่ไดรับมอบหมายตาม
กําหนด

