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ส่วนท่ี 1  
                                     บทน ำ 
 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กร  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความ
เสี่ยงของการ ทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลหรือไม่ การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัว      
ของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการ
แล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้ บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท า ให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่น            
เพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน การทุจริตคืออะไร “ทุจริต” หมายถึง ประพฤติชั่ว คดโกง ไม่ซื่อตรง “การทุจริต
ต่อหน้าที่” หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นอย่างใดในต าแหน่งหน้าที่ หรือปฏิบัติ หรือ ละเว้น การปฏิบัติ
อย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้ อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น       
หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน การทุจริต 
ต่อหน้าที่ การฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือคอร์รัปชั่น ล้วนมีความหมายอย่างเดียวกัน  

ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง    

ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

  3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
  4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด 

คุณธรรมจริยธรรม  
  5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย 

ในการ ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
  7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  

สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
 1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการป้องกัน        

และปราบปรามการทุจริต แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
จากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ 
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต  

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น  
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3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส ปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่าการทุจริต         

ในปัจจุบันมีรูปแบบที่ ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความ     
ชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการ
ยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
   4) การผูกขาดในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน     
แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาดได้แก่    
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษ ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดี แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม  

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดีคนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิดจึงเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคน
ฉลาดย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัว          
ต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

หลักกำรและเหตุผล 

   ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น  
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์ โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557           
ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล    
  ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล
ละอาย จึงได้จัดท าแผน/แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายและเพ่ือให้ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย            
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย     
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์    
ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิด 
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ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตส านึก
ค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่
สอดคล้อง กับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254๖ 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 

  1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อน
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
  2. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ปฏิบัติราชการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
  3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและการตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความแข็งแรง 
  4. เพ่ือให้ระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตหรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
  5. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและ
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างท่ัวถึง 

เป้ำหมำย 

  1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
ตลอดจนประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ ต าแหน่งหน้าที่ไป
ในทางท่ีมิชอบทุกฝ่าย 
  2. องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของทางราชการและเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณี     การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 
  3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกันและ
ปรามปรามการทุจริตภาครัฐ 
  4. องค์การบริหารส่วนต าบลละอายสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุม
และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 
  5. องค์การบริหารส่วนต าบลละอายสามารถพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน
และปรามปรามการทุจริต 

ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 

  1. คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
  2. ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลละอาย 
  3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลด
โอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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  4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
  5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
  6. องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการและจาก
ประชาชนในการป้องกันการทุจริต   
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ส่วนท่ี 2 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 

 
กรอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลละอำย 

  องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สุข      

ของประชาชนในท้องถิ่น กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มีบทบัญญัติให้องค์กรปกครอง      

ส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการตามหลักการที่กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ก าหนดไว้ด้วย  

   การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์       

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการบริหารราชส่วนท้องถิ่น เพ่ือบรรลุ

เป้าหมายในการท าให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนได้นั้น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการ

ตามแต่ละภารกิจต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีข้ันตอนการด าเนินการที่โปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบ

การด าเนินการได้ทุกขั้นตอน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หากการด าเนินการตามภารกิจนั้น         

จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน  

   การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา        

การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์        

และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  

   การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วม

ตรวจสอบ โดยความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรายงานผลการด าเนินงาน 

การงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ  

  หากพิจารณาถึงสิ่งมีส่วนจูงใจให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้อ านาจหน้าที่    

ของตนไปในทางท่ีมิชอบประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ  

  1) ปัจจัยภำยใน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการ      

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง       

ความมีจิตส านึกและตระหนักในลักษณะดังกล่าวที่มั่นคง ไม่ขาดตกบกพร่อง แม้จะมีโอกาสและมีของมาล่อตา

ล่อใจมากมายขนาดไหน ก็ไม่อาจจูงใจ ฉุดดึงให้คนท างานในองค์การบริหารส่วนต าบลละอายหลงใหล         

ใช้อ านาจหน้าที่ไปหาประโยชน์ ให้ตัวเองในทางตรงกันข้าม หากจิตส านึกและความตระหนักที่ว่านั้นไม่มั่นคง 

มีปัญหา และประจวบเหมาะกับมีปัจจัยภายนอกที่จะกล่าวต่อไป จะยิ่งมีส่วนชักน าให้มีการใช้อ านาจหน้าที่   

ไปในทางท่ีมิชอบ ไม่บังควร 
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  2) ปัจจัยภำยนอก คือประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะได้รับ และโอกาสของความเสี่ยง    

ต่อการท าให้ถูกลงโทษที่จะเกิดขึ้นจากใช้อ านาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  ซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวข้อง

เฉพาะกับคนที่มีความบกพร่องในเรื่องจิตส านึกและความตระหนักเท่านั้น เพราะตามประมวลกฎหมายอาญา 

ค าว่า “โดยทุจริต” มีความหมายเดียวกันกับค าว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพ่ือตนเองหรือบุคคลอ่ืน”   

จึงไม่ใช่วิสัยของคนท างานเพ่ือประโยชน์ของประชาชน โดยนัยนี้การได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนรวมถึงบุคคล

อ่ืนจะเป็นปัจจัยอีกประการหนึ่ง ที่เป็นเหตุชักน าให้คนของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ไปในทางไม่ชอบ  

  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย จึงได้จัดท าแผนป้องกันการทุจริตเพ่ือเป็นการ

ป้องกัน ควบคุม ตรวจสอบการท างานขององค์กรและบุคลกรขององค์กรประกอบด้วยสาระส าคัญ 2 ส่วน คือ  

  ส่วนที่ 1 ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตที่เกิดจากปัจจัยภายใน ด้วยการปลูก          

และปลุกจิตส านึกและมีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต มีจริยธรรม        

การค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งได้น ากลุ่มประชาชนและเด็กมารวมไว้ในส่วนนี้ด้วย 

เนื่องจากเป็นการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ว่าด้วยมาตรฐาน

จริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ได้ก าหนดไว้ประการหนึ่ง คือ “การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่น

ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่ งแวดล้อม ”                

รวมถึงให้ความส าคัญกับการด าเนินการให้มีการบริหารราชการ  ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ก าหนดไว้ในมิติท่ี 1  

  ส่วนที่ 2 ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้จากปัจจัยภายนอก โดยให้

ความส าคัญกับการด าเนินการให้มีการบริหารราชการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และค านึงถึง

การมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ก าหนดไว้ใน มิติที่ 2 – มิติที ่4 มีสาระส าคัญ ดังนี้  

ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรสร้ำงสังคมไม่ทนต่อกำรทุจริต 

มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมไม่ทนต่อกำรทุจริต 

วัตถุประสงค์  

  เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

ละอาย บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อ

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย รวมทั้งการรณรงค์  เผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา    

การพัฒนา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร       

ส่วนต าบลละอายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินกำร ประกอบด้วย  

  1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรเมืองฝ่ำยบริหำร 

ข้ำรำชกำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 3 ลักษณะ ดังนี้  

   1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่      

ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล  

   1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกัน      

แห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

  1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่นใน  3    

ลักษณะ ดังนี้  

   1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  

   1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  

   1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง  

  1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน ใน 3 ลักษณะ ดังนี้  

   1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต  

   1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  

   1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  

มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 

วัตถุประสงค์  

  มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม   

การทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบ        

อย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 

มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินกำร ประกอบด้วย  

  2.1 แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร  

  2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร ได้แก่  
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   2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้

ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์         

ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  

   2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิด

ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

   2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งใน

เรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน 

  2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำร

บ้ำนเมืองท่ีดี โดยด ำเนินกำรให้กิจกำร ดังนี้  

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการ

บริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการ และในระบบเครือข่าย

สารสนเทศ   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ         

ปฏิบัติราชการแทน หรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกำร กำรประพฤติปฏิบัติตน       

ให้เป็นที่ประจักษ ์ในลักษณะดังต่อไปนี้  

   2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  

   2.4.2 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  

   2.4.3 ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

  2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต         

โดยด ำเนินกำรให้ดังนี้ 

   2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคคลในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ   

ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี  

   2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการ

ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย   

กรณีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 

มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ในการ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลละอายเสริมสร้างและ

พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความ

ปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินกำร ประกอบด้วย  

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก        

แก่ประชำชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้ทุกขั้นตอนโดย  

   3.1.1 จัดให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ  

   3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร

งบประมาณ การเงิน การ จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้

ประชาชนทราบ และตรวจสอบได้  

   3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ         

ที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน  

  3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน โดย  

   3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการ      

ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความ

เป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น  

   3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก  

   3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์         

ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ

ได้รับเรื่องระยะเวลา และผลการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 
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  3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย  

   3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา  การจัดท า

งบประมาณ  

   3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ  

   3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 

มิติที่ 4 กำรส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์  

  มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 

ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

ภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา      

เทศบัญญัติข้อบังคับที่เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    

ให้มีประสิทธิภาพ 

มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินกำร ประกอบด้วย  

  4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมที่คณะกรรมกำร            

ตรวจเงินแผนดินก ำหนด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรให้มี  

   4.1.1 มีการจัดท าและรายงานจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  

   4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท า

แผนการปรับปรุง หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุม

ภายในให้ผู้ก ากับดูแล  

  4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำร

รำชกำรตำมช่องทำงที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรให้มี  

   4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  

   4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหาร

งบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ  

   4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  

 

11 



 
  4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น ประกอบด้วย  

   4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจ           

ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้  

   4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน    

ของฝ่ายบริหารตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  

4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อ

ต่อต้ำนกำรทุจริต ประกอบด้วย  

   4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต  

   4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต



 

 

 

 

 

   

 

 

 

บัญชีสรุปงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ยุทธศำสตร์ ภำรกิจตำมมิติ จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร งบประมำณ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 มิติที่ 1 สร้ำงสังคมไม่ทนต่อกำรทุจริต 10 170,000 

สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากร 

ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา 

ท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชน 

ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็ก 

และเยาวชน 

 

 

 

5 

 

 

4 

 

1 

50,000 

 

 

- 

 

 

- 

ส่วนที่  3 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ยุทธศำสตร์ ภำรกิจตำมมิติ จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร งบประมำณ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 14 200,000 

การยกระดับเจตจ านงค์ทางการเมือง 

ในการต่อต้านการทุจริต 

2.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ

ทุจริต 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็น 

ไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการประพฤติ 

ปฏิบัติตนเป็นที่ประจักษ์ 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ 

ตรวจพบการทุจริต 

1 

 

6 

3 

 

1 

 

3 

- 

 

200,000 

- 

 

- 

 

- 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 11 100,000 

การสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็น 

การอ านวยความสะดวกแกประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการ 

ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ได้ทุกขั้นตอน 

  3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่อง 

ร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2 

 

 

 

6 

 

3 

- 

 

 

 

100,000 

 

- 
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ยุทธศำสตร์ ภำรกิจตำมมิติ จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร งบประมำณ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบ 

กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

9 150,000 

พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน

ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก านหนด 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ 

ปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (community) 

และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

4 

 

1 

 

2 

2 

 

 

 

 

150,000 

รวมทั้งสิ้น 44 620,000 

 

 

 

 

 

 

 

 14 



 
บัญชีรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงสังคมไม่ทนต่อกำรทุจริต 

มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมไม่ทนต่อกำรทุจริต 

ภำรกิจตำมมิติ 1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่นและฝ่ำยประจ ำของ อปท. 

 

ที ่

 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนกำรด ำเนินงำน  

งบประมำณ 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3 ไตรมำส4 

 1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

ในการด าเนินงาน 

มีผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 90 

ของจ านวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

  √  30,000 งานกฎหมายและคดี 

สป.อบต. 

 

2 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 

ของจ านวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 √ 
  ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

งานกฎหมายและคดี 

สป.อบต. 

 

 1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

3 โครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนัก

ในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

เผยแพร่ประมวลจริยธรรมให้ 

บุคลากรทราบทุกปี ปีละ 1 ครั้ง 
√ √ √ √ 

ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

งานบริหารงานบุคคล 

สป.อบต. 

 

4 มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ 

ต่อต้านการทุจริต 

กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
√ √ √ √ ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 

งานกฎหมายและคดี 

สป.อบต. 
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ที ่

 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนกำรด ำเนินงำน  

งบประมำณ 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3 ไตรมำส4 

 1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

5 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ 

ทับซ้อน 

มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
√ 

   ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

งานกฎหมายและคดี 

สป.อบต. 

 

 

ภำรกิจตำมมิติ 1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วน 

 

ที ่

 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนกำรด ำเนินงำน  

งบประมำณ 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3 ไตรมำส4 

 1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1 โครงการรณรงค์และสนับสนุนการใช้ 

หญ้าแฝกในต าบลละอาย 

ปลูกหญ้าแฝก จ านวนไม่ต่ ากว่า 

หนึ่งพันต้นในพ้ืนที่ต าบลละอาย 
√ √ √ √ 

10,000 งานสวัสดิการ 

และสังคม/สป.อบต. 

 

2 โครงการร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ในต าบลละอาย 

จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนา 

จ านวน  1  แห่ง 
√ √ √ √ 20,000 งานสวัสดิการ 

และสังคม/สป.อบต. 

 

3 โครงการหนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น 

เพ่ือประชาชนชาวไทย 

ปลูกต้นไม้ไม่ต่ ากว่า 100 ต้น 

ในพ้ืนที่ต าบลละอาย 
√ √ √ √ 30,000 งานสวัสดิการ 

และสังคม/สป.อบต. 
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ภำรกิจตำมมิติ 1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วน 

 

ที ่

 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนกำรด ำเนินงำน  

งบประมำณ 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3 ไตรมำส4 

 1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

4 โครงการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 

ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุนการด าเนินงาน √ 
   30,000 งานสวัสดิการ 

และสังคม/สป.อบต. 

 

 

ภำรกิจตำมมิติ 1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 

 

ที ่

 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนกำรด ำเนินงำน  

งบประมำณ 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3 ไตรมำส4 

 1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการ 

เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

จ านวนเด็กที่เข้าอบรมไม่ต่ า 

กว่า 200 คน 

 √   50,000 งานส่งเสริมการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

สป.อบต. 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 

ภำรกิจตำมมิติ 2.1 แสดงเจตจ ำนงค์ทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 

 

ที ่

 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนกำรด ำเนินงำน  

งบประมำณ 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3 ไตรมำส4 

1 กิจกรรมประกาศเจตจ านงทางการเมือง 

ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

มีการประกาศเจตจ านงทาง 

การเมืองของผู้บริหารองค์การ 

บริหารส่วนต าบลละอาย 

 

√ 
   ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

งานกฎหมายและคดี 

สป.อบต. 

 

ภำรกิจตำมมิติ 2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 

 

ที ่

 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนกำรด ำเนินงำน  

งบประมำณ 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3 ไตรมำส4 

 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

1 โครงการเผยแพ่ข้อมูลข่าวสารด้านการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 

เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 

จ านวนร้อยละ 80 ของข้อมูล

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดใน

ปีงบประมาณ 2564 

 

√ √ √ √ 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

งานทะเบียนทรัพย์สิน

และพัสดุ 

กองคลัง 
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ภำรกิจตำมมิติ 2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 

 

ที ่

 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนกำรด ำเนินงำน  

งบประมำณ 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3 ไตรมำส4 

2 โครงการจัดท าวารสาร มีการจัดท าวารสารเผยแพร่ 

ในปีงบประมาณ 2564 

 

√ √ √ √ 
200,000 สป.อบต. 

 2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

3 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการ 

บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 

โดยทัดเทียมไม่เลือกปฏิบัติ 

ร้อยละ 80 ของประชาชนที่มา

รับบริการมีความพึงพอใจใน

ระดับดีมาก 

 

√ √ √ √ 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

สป.อบต./กองคลัง 

กองช่าง 

 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน 

4 กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา 

เลื่อนขั้นเงินเดือน 

มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

ที่โปร่งใส เป็นธรรม และไม่มี

ปัญหาเรื่องร้องเรียน 

 

√ √ √ √ 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

งานบริหารงานบุคคล 

สป.อบต. 

5 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ

บริหารงานบุคคล โดยการถือปฏิบัติตาม

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

มีมาตรการด าเนินงานด้านการ

บริหารงานบุคคล และไม่มีการ

ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ด้านการบริหารงานบุคคล 

√ √ √ √ ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

งานบริหารงานบุคคล 

สป.อบต. 
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ที ่

 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนกำรด ำเนินงำน  

งบประมำณ 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3 ไตรมำส4 

6 มาตรการในการออกค าสั่ง/มอบหมายงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่

ด้านการบริหารงานบุคคล 

ด าเนินการทบทวนการพิจารณา

ออกค าสั่งหรือมอบหมายงาน 

ด้านการบริหารงานบุคคล  

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

√ √ √ √ 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

งานบริหารงานบุคคล 

สป.อบต. 

 

ภำรกิจตำมมิติ 2.3 มำตรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

 

ที ่

 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนกำรด ำเนินงำน  

งบประมำณ 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3 ไตรมำส4 

 2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เก่ียวข้องแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและระ 

สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1 กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

มีการประชุมพิจารณาลดขั้นตอน

การปฏิบัติงานอย่างน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง 

 

√ √ √ √ 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

สป.อบต. /กองคลัง 

กองช่าง 

 

 

 

 20 



 
 

 

ที ่

 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนกำรด ำเนินงำน  

งบประมำณ 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3 ไตรมำส4 

 2.3.2 มีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการด าเนินการอ่ืนใด ของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2 มาตรการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต 

สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

มีการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต 

สั่งการ 

 

√ √ √ √ 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

สป.อบต./กองคลัง 

กองช่าง 

3 มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลละอาย 

มีการมอบอ านาจของนายก 

 
√ √ √ √ 

ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

งานบริหารงานบุคคล 

สป.อบต. 

 

 

ภำรกิจตำมมิติ 2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนนิกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

 

ที ่

 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนกำรด ำเนินงำน  

งบประมำณ 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3 ไตรมำส4 

 2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม 

1 โครงการพนักงานดีเด่น มีการด าเนินการคัดเลือกพนักงาน

ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี

คุณธรรม จริยธรรม และมีผลการ

ปฏิบัติงานดีเด่น เป็นพนักงาน

ดีเด่นประจ าปีงประมาณ 2564 

   √ 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

งานบริหารงานบุคคล 

สป.อบต. 
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ภำรกิจตำมมิติ 2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 

 

ที ่

 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนกำรด ำเนินงำน  

งบประมำณ 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3 ไตรมำส4 

 2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคคลในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

1 กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ

ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล

ละอาย 

ได้จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ

ราชการ 

 

√ 
   ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

สป.อบต./กองคลัง 

กองช่าง 

 2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ อปท. 

2 มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วย

ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 

ให้ความร่วมมือกับหน่วย

ตรวจสอบ 

 

√ √ √ √ 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

สป.อบต./กองคลัง 

กองช่าง 

 2.5.3 ก ารด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการ 

ตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

3 มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

กรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชน

กล่าวหาเจ้าหน้าที่ว่าทุจริตหรือปฏิบัติ

หน้าที่โดยมิชอบ 

 

มีการจัดท ามาตรการในการ

ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

ร้องทุกข์ 

 

√ √ √ √ 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

งานกฎหมายและคดี 

สป.อบต. 
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 ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 

มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

ภำรกิจตำมมิติ 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

 

ที ่

 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนกำรด ำเนินงำน  

งบประมำณ 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3 ไตรมำส4 

 3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ

และหลากหลาย 

 

 

มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่

ครบทุกด้าน ทุกกระบวนงาน 

 

√ √ √ √ 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

สป.อบต./กองคลัง 

กองช่าง 

 3.1.3 มีการปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

2 มาตรการปิดประกาศและเผยแพร่ผลการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

ละอายให้ประชาชนทราบ 

 

 

มีการปิดประกาศเผยแพร่ผลการ

ด าเนินงาน  

 

√ √ √ √ 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

สป.อบต. 
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ภำรกิจตำมมิติ 3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 

 

ที ่

 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนกำรด ำเนินงำน  

งบประมำณ 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3 ไตรมำส4 

 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบ 

ต่อการเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

1 โครงการจัดเวทีประชาคมต าบลละอาย มีการจัดท าเวทีประชาคม  

ปีละ 1 ครั้ง 

 

√ √ √ √ 
30,000 งานนโยบายและแผน 

สป.อบต. 

2 โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน มีการจัดท าแผนชุมชน  

ปีละ 1 ครั้ง 
√ √ √ √ 20,000 งานนโยบายและแผน 

สป.อบต. 

 

 3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

3 มาตรการจัดให้มีช่องทางท่ีประชาชน

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง 

จัดให้มีช่องทางร้องเรียน/ 

ร้องทุกข์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 
√ √ √ √ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

สป.อบต. 

4 กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราว 

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลละอาย 

 

มีการด าเนินการแก้ไขเรื่อง

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
√ √ √ √ ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

สป.อบต. 
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ที ่

 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนกำรด ำเนินงำน  

งบประมำณ 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3 ไตรมำส4 

5 โครงการ อบต. สัญจร มีการลงพ้ืนที่พบปะประชาชน √ √ √ √ 
50,000 

 

สป.อบต. 

 3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์ให้ประชาชนผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

6 กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

มีการรายงานผลการตรวจสอบ

เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
√ √ √ √ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

สป.อบต. 

 

ภำรกิจตำมมิติ 3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมกำรบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ที ่

 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนกำรด ำเนินงำน  

งบประมำณ 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3 ไตรมำส4 

 3.3.1 การด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

1 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า

แผนพัฒนา 

มีการแต่งตั้งประชาชนเข้าร่วม

เป็นคณะกรรมการจัดท า

แผนพัฒนา 

 

√ √ √ √ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

งานนโยบายและแผน 

สป.อบต. 
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ที ่

 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนกำรด ำเนินงำน  

งบประมำณ 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3 ไตรมำส4 

 3.3.3 การด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

มีการแต่งตั้งตัวแทนประชาชนเข้า

ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

 

 

√ √ √ √ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

งานนโยบาย 

และแผน 

สป.อบต. 

3 มาตรการแต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการในการจัดกิจกรรมหรือ

จัดท าโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลละอาย 

มีการแต่งตั้งตัวแทนประชาชนเข้า

ร่วมเป็นคณะกรรมการในการ

จัดท ากิจกรรมหรือจัดท าโครงการ

ต่าง ๆ 

 

 

√ √ √ √ ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

สป.อบต. 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริต 

มิติที่ 4 กำรส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภำรกิจตำมมิติ 4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด 

 

ที ่

 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนกำรด ำเนินงำน  

งบประมำณ 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3 ไตรมำส4 

 4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

1 โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

มีการจัดท าแผนการตรวจสอบ

ภายในประจ าปี 2564 

 

√ 
   ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

งานกฎหมายและคดี 

สป.อบต. 

2 กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุม

ภายในประจ าปีงบประมาณ 2564 

มีการแต่งตั้งตัวแทนประชาชนเข้า

ร่วมเป็นคณะกรรมการในการ

จัดท ากิจกรรมหรือจัดท าโครงการ

ต่าง ๆ 

 

   √ ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

งานนโยบายและแผน 

สป.อบต. 

 4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุง 

การควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

3 โครงการติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

มีการติดตามประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

   √ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

งานนโยบายและแผน 

สป.อบต. 
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ที ่

 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนกำรด ำเนินงำน  

งบประมำณ 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3 ไตรมำส4 

4 มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุม

ภายในขององค์การบริหารส่วนต าบล

ละอาย 

มีการประเมินผลระบบควบคุม

ภายในและน าผลการประเมินไป

จัดท าแผนการปรับปรุงหรือ

บริหารความเสี่ยง 

 

   √ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

สป.อบต. 

 

ภำรกิจตำมมิติ 4.2 กำรสนับสนุนให้ภำรประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำมช่องทำงท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได้ 

 

ที ่

 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนกำรด ำเนินงำน  

งบประมำณ 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3 ไตรมำส4 

 4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การบริหารงานงบประมาณ การรับ – การจ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

1 กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้

ประชาชนทราบ 

มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้

ประชาชนทราบ 

 

√ √ √ √ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

กองคลัง 
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ภำรกิจตำมมิติ 4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 

 

ที ่

 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนกำรด ำเนินงำน  

งบประมำณ 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3 ไตรมำส4 

 4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ

สมาชิกสภาท้องถิ่น 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลละอาย ได้เข้าร่วมอบรม

หลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพ ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ 

จัดให้มีการอบรม 

 

√ √ √ √ 
150,000 

 

สป.อบต. 

 4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ 

โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

2 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลละอาย 

มีค าสั่งแต่งตั้งสมาชิกสภาเข้าร่วม

เป็นคณะท างานหรือ

คณะกรรมการในการจัดกิจกรรม

หรือจัดท าโครงการต่าง ๆ  

 

√ √ √ √ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

สป.อบต. 
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ภำรกิจตำมมิติ 4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

 

ที ่

 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนกำรด ำเนินงำน  

งบประมำณ 

 

หน่วยงำนรับผิดชอบ ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3 ไตรมำส4 

 4..4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

1 มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่น 

โดยภาคประชาชน 

มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมี

บทบาทเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่น 

 

√ √ √ √ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

สป.อบต. 

 4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

2 กิจกรรมลงนามในบันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต

ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย

กับหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจใน

พ้ืนที่ต าบลละอาย ( MOU ) 

 

มีการจัดท าความร่วมมือในการ

ต่อต้านการทุจริตระหว่าง

หน่วยงาน  

 

√ √ √ √ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

สป.อบต. 
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กรอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต คะแนน 

มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมไม่ทนต่อกำรทุจริต รวม 30 คะแนน 

1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร

ข้ำรำชกำรฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

15 คะแนน 

1.1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม    

อ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวล 

จริยธรรม 

1.2.3  สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการ 

ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

5 

 

5 

 

5 

1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วน 10 

1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก 

                 เศรษฐกิจพอเพียง 

0 

5 

5 

1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 5 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

0 

0 

5 

มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต รวม 55 คะแนน 

2.1 แสดงเจตจ ำนงค์ทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 5 

2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 15 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ 

การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไป 

ตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

 

5 

ส่วนที่  4 
การประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 



 
กรอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต คะแนน 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน 

เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก

คุณธรรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง /

เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

5 

 

5 

2.3 มำตรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำร

กิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

10 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการ

บริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการ

และระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ 

ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใด ของผู้มีอ านาจในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 

 

 

5 

2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน / บุคคลในกำรด ำเนินกำร กำรประพฤติตน

ให้เป็นที่ประจักษ ์

5 

2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม 

2.4.2 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

2.4.3 ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

5 

0 

0 

2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 

โดยด ำเนินกำรให้ได้ดังนี้ 

20 

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคคลในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่

ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหาร

ราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้

ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ

ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย กรณีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 

10 

 

 

5 

 

 

5 



 
 

กรอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต คะแนน 

มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน รวม 40 คะแนน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนำยควำม

สะดวกแก่ประชำชน ได้มีส่วนร่วมกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจ

หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอนโดย 

15 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง

ราชการ 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ

บริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงาน

ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ 

ข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชน

ทราบและตรวจสอบได้ 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่

เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

5 

 

5 

 

 

 

 

5 

3.2 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมกับกำรบริหำรกิจกำรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

15 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการ

ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนิน

กิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชนใน

ท้องถิ่น 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้

โดยสะดวก 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับการ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์  

5 

 

 

 

5 

 

5 

3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

10 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท า

งบประมาณ 

5 

 



 
กรอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต คะแนน 

3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

0 

5 

มิติที่ 4 กำรส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวม 35 คะแนน 

4.1 กำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจ

เงินแผ่นดินก ำหนด  

10 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการ

จัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตาม

การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

5 

5 

4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติหรือกำร

บริหำรรำชกำรตำมช่องทำงท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได้ 

5 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน

บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหาร

งบประมาณ การรับ - การจ่าย การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

0 

 

5 

 

0 

4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 10 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความ

เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เก่ียวข้อง 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการที่วิธีการที่กฎหมายระเบียบที่

เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

5 

 

5 

4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน(community) และบูรณำกำรทุกภำค

ส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

10 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการทุจริต 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

5 

5 

รวมคะแนนทั้งสิ้น 160 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


