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บทนํา
1. การวเคราะห์ความเส่ยงในการเกดการทุจรตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่น
การวิเคราะห่ความเสี่ยงในการเก่ิดการทุจร่ิตในองคกรปกครองส่วนท่องถิ่น่ ม่ีวัตถุ่ประสงคเพื่อตองการ
บงช่ี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอ่ ยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจร่ิตที่อาจเก่ิดข่้น่ตลอดจนบุคคลหร่ือหน่วยงาน
ที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจร่ิต่ เพื่อพ่ิจารณาวาการควบคุมและการป่องกันการทุจริตที่มีอ่ ยูในป่ัจจุ่บ่ันม่ี
ประสิทธ่ิภาพและประสิทธ่ิผลหร่ือไม
การทุจรตในระดบท้องถ่น พบว่าป่ัจจ่ัยท่ี่มีผ่ ลต่อการขยายตัวของการทุจร่ิตในระดับท่องถิ่น่ได่แกการกระจาย
อํานาจลงสู่องคกรปกครองสวนทองถิ่น่ แม่วาโดยหลักการแล่วการกระจายอํานาจมี่วัตถุ่ประสงคสําคัญเพื่อใหบริการตาง่
ๆ่ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต่องการของชุ่มชนมากข้น่ มี่ประสิทธ่ิภาพมากข่นแต่ในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของ
การทุจร่ิตในท่องถิ่นเพิ่มมากย่ิ่งข่นเช่นเดียวก่ัน
ลกษณะการทุจรตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่น จ่ําแนกเป่น่7่ประเภท่ดังน่ี้
1) การทุจริตด่านงบประมาณ่การท่ําบ่ัญชี่ การจัดซื้อจ่ัดจาง่และการเง่ินการคลัง่สวนใหญเก่ิดจากการละเลย
ขององคกรปกครองส่วนท่องถิ่น
2) สภาพหร่ือป่ัญหาที่เกิดจากตัวบุ่คคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหร่ือลักษณะป่ัญหาของการทุจร่ิตที่เก่ิดจากการขาดความรู่ความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหร่ือลักษณะป่ัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ่ใหประชาชนทราบ
6) สภาพหร่ือลักษณะป่ัญหาของการทุจร่ิตที่เก่ิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก
ภาคสวนตางๆ
7) สภาพหร่ือลักษณะป่ัญหาของการทุจร่ิตที่เก่ิดจากอํานาจ่ บารมี่ และอ่ิทธิพลท่องถิ่น
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สาเหตุและปัจจยท่นาไปส่การทุจรตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดงน้
1) โอกาส แม่วาในป่ัจจุ่บ่ันม่ีหน่วยงานและกฎหมายท่ี่เกี่ยวของกับการป้องกันและปราบปราม่การทุจริตแต
พบวา่ยังคงม่ีช่องวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจร่ิต่ ซ่งโอกาสดังกลาวเกิดข่นจากการ่บ่ังคับใช่กฎหมายท่ี่ไมเขมแขง่
กฎหมาย่กฎระเบียบไมรัดกุม่และอํานาจหน่าท่ี่โดยเฉพาะขาราชการ่ระดับสูงกเป่นอีกโอกาสหน่่งที่ทําใหเกิด
การทุจริต
2) สง่ จงใจ เป็นท่ี่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเร่ื่องของวัตถุ่นิยม่สังคมทุนนิยม่ทําให่คนในปัจจุบัน
มุงเน่นที่การสรางความ่ํร่ารวย่ดวยเหตุนี่จ่งเป่นแรงจูงใจให่เจาหน่าท่ี่มีแ่ นวโนมที่จะท่ํา่พฤติกรรมการทุ่จร่ิตมาก
ย่ิ่งข่น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุ่จร่ิตในป่ัจจุ่บ่ันม่ีรูปแบบท่ี่ซับซ่อนข่่น่โดยเฉพาะ
การทุจริตในเช่ิงนโยบายท่ี่ทําใหการทุจริตกลายเป่นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน่ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปรงใสท่ี่มีป่ ระสิทธ่ิภาพ่ดังนั่นจ่งเป็นการยากท่ี่จะเขาไปตรวจสอบการ่ทุ่จร่ิตของบุคคลเหลานี้
4) การผกขาด ในบางกรณีการดํ าเนิน งานของภาครัฐ่ ได่แก่การจ่ัดซ่ื่อ-จัดจ่าง่เป่นเรื่องของ่การผู่กขาด่
ดังนั้นจ่งมีความเก่ี่ยวของเป็นหวงโซ่ผลประโยชนทางธุรก่ิจ่่ในบางครั่งพบบริษัทมีการให่สินบนแกเจ่าหน่าท่ี่เพื่อให
ตนเองไดรับสิทธ่ิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ่รูปแบบของการผู่กขาด่ได่แก่การผู่กขาดในโครงการกอสร่าง
และโครงสร่างพ่ื่นฐานภาครัฐ
5) การได้รบค่าตอบแทนท่ไม่เหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย่ความยากจนถ่ือเป็น่ป่ัจจ่ัยหน่งท่ี่ทํา
ใหข่าราชการม่ีพฤติกรรมการทุ่จร่ิต่เพราะความต่องการที่จะมีสภาพความเป่นอยูที่ดีข่น่ท่ําใหเจาหน่าท่ี่ต่องแสวงหา
ช่องทางเพื่อเพิ่ม่่“รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจรยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ่ความซื่อสัตยสุจร่ิตเป่นคุณธรรมที่ไดรับการ่เนนเป่นพิเศษ
ถ่ือ ว่าเป่นเครื่อ งวัด ความดี ของคน่แต่ในป่ัจ จุ่บ ่ัน ่พบวา่คนมีความละอายต อบาปและเกรง่กล่ัวบาปน อยลง่และมี
ความเหนแกตัวมากย่ิ่งข่น่มองแตประโยชนส่วนตนเป่นที่ตงั้ มากกวาท่ี่จะยด่ผลประโยชนส่วนรวม
7) มค่านยมท่ผด ปัจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกย่องคนดี่ คนที่มีค่ วามซื่อสัตย่สุจร่ิตเป่นยกยอง
คนที่มีเง่ิน่คนที่เป่นเศรษฐ่ี่ มหาเศรษฐ่ี่ คนท่ี่มีต่ ําแหน่งหน่าท่ี่การงานสูง่ ดวยเหตุนี่่ผู่ท่ี่มี่คานิยมที่ผ่ิดเหนวาการทุจริตเป็น
วิถีช่ ่ีวิต่ เป่นเรื่องปกติธรรมดา่่เหนคนซื่อเป่นคนเซ่อ่เหนคนโกงเป่นคน่ฉลาด่ยอมจะท่ําการทุจริตฉอราษฎร่บ่ังหลวง่
โดยไมม่ีความละอายตอบุญและบาป่ และไมเกรงกลัวตอ่กฎหมายของบ่านเมือง
** หมายเหตุ่ :่การวิเคราะห่ความเสี่ยงการทุจร่ิตขององคกรปกครองส่วนท่องถิ่นดังกลาวข่างต่น่่เป็น่เพียงตัวอย่างของ
สาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุ่จร่ิตขององคกรปกครองส่วนท่องถิ่น่ซ่งองคกร่ปกครองส่วนท่องถิ่นแต่ละแห่งสามารถนํา่่
SWOT Analysis และ่ McKinsey’s 7s หร่ือ ทฤษฎีอ ื่นๆมาใช่ใน่การวิเคราะห่ความเสี่ ยงการทุจร่ิต ตามบริบ ทของ
องคกรปกครองส่วนท่องถิ่นแต่ละแห่งได
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2. หลกการและเหตุผล
ป่ัจจุ่บ่ันปัญหาการทุจริตคอร่รัปชันในประเทศไทยถ่ือเป็นป่ัญหาเร่ื่อรังท่ี่นับวัน ย่ิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซ่ับซ่อนมากย่ิ่งข่นและสงผลกระทบในวงกวาง่ โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติเป่นปัญหาลําดับตน่ๆ่ท่ี่ขัดขวาง
การพัฒ นาประเทศทั้งในด านเศรษฐกิจ่สังคมและการเม่ือง่ เนื่องจากเก่ิด ข่่นทุ กภาคส วนในสังคมไทย่ไมว าจะเป่นภาค
การเม่ือง่ภาคราชการ่โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนท่องถิ่นมักถู่กมองจากภายนอกสังคมวาเป่นองคกรที่เอื่อตอการทุ่จร่ิต
คอรรัปชันและม่ักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ่ ซ่งไดสงผลสะเท่ือนตอกระแสการ
กระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง่ส่งผลให่ภาพลักษณของประเทศไทยเร่ื่องการ
ทุจริตคอร่รัปชันม่ีผลในเช่ิงลบสอดคลองกับการจัดอันดับดัชน่ีชี่วัดภาพลักษณคอร่รัปชัน่ (่Corruption Perception Index –
CPI) ซ่่ง เป่น เครื่ อ งม่ือ ท ่ี่ใ ช่ประเมิ น การทุ จ ร่ิต คอร รั ป ชั น ทั่ ว โลกท่ี่จ ่ัด โดยองค กรเพื่ อ ความโปร งใสนานาชาติ่
(TransparencyInternational – IT) พบวา่่ ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางปี2555 – 2558่อยูที่่ 35 - 38่คะแนน่
จากคะแนนเตม่100่โดยในป่ี่2558่อยูอันดับท่ี่่76่จาก168่ประเทศท่ั่วโลก่และเป็นอันดับท่ี่่ 3่ในประเทศอาเซ่ียนรอง
จากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซ่ีย่และล่าสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป่ี่ 2559่ลดลง3่คะแนน่จากป่ี่
2558่ไดลําดับท่ี่่101่จาก่168่ประเทศ่ซ่งสามารถสะทอนใหเหนวาประเทศไทยเป่นประเทศที่มีป่ ่ัญหาการคอรรัปช่ันอยู
ในระดับสูงแม่วาในชวงระยะที่ผ่านมา่ประเทศไทยไดแสดงใหเหนถงความพยายามในการปราบปรามการป่องกันการทุจริต่
ไมวาจะเป่น่การเป่นประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดวยการต่อตานการทุจริต(United Nations Convention
Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.่2546่การจัดตั ่งองคกรตามรัฐธรรมนูญ ่โดยเฉพาะอยางยิ่ งคณะกรรมการป้อ งกัน
ปราบปรามการทุจร่ิตแห่งชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติว่าดวยการป้องกันและปราบปรามการทุจร่ิตมาแลว่ 3่ฉบ่ับ่แตปัญหา
การทุ่จ ร่ิต ในประเทศไทยไม ได มี แนวโน มท่ี่ล ดน่อยถอยลง่สาเหตุ ที่ ท ํา่ ให การทุ จริ ต เป่นปั ญ หาท่ี่สํ าคั ญ ของสั งคมไทย
ประกอบดวยป่ัจจ่ัยทางด่านพื่นฐานโครงสร่างสังคม่ ซ่่งเป่นสังคมที่ตั้งอยูบนพื่นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง่ (่Vertical Relation)
หร่ืออีกนัยหน่งคือพ่ื่นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลก่ันโดยเฉพาะในหมูญาติพี่
นองและพวกพอง่ยดติดกับกระแสบริโภคนิยม่วัตถุ่นิยม่ติดความสบาย่ยกยองคนท่ี่มีเ่งินและม่ีอํานาจ่คนไทยบางส่วนมอง
ว่าการทุจริตคอรัปชันเป็น เร่ื่องปกติที่ยอมรับได่ ซ่่งนับไดวาเป่นปัญหาท่ี่ฝ่ังรากล่กในสังคมไทยมาตั่งแตอด่ีตหร่ือกล่าวไดวา
เป่นสวนหน่่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว่ผนวกกับป่ัจจ่ัยทางด่านการทํางานที่ไมไดบูรณาการความร่วมม่ือของทุก
ภาคสวนไว่ด่วยก่ันจ่งส่งผลให่การทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมาขางต่นไมสามารถท่ําได่อยางเตม
ศักยภาพ่ขาดความเขมแขง
ป่ัจจุ่บ่ันยุทธศาสตร่ชาติว่าดวยการป้องกันและปราบปรามการทุจร่ิตที่ใช่อยูเป็นฉบ่ับท่ี่่ 3่เริ่ม่จากป่ีพ.ศ.่2559่
จนถงป่ี่พ.ศ.่2562่ซ่่งมุงสูการเป็นประเทศที่มีม่ าตรฐานทางคุณธรรมจร่ิยธรรม่เป่นสังคมม่ิติใหม่ท่ี่ประชาชนไมเพิกเฉยตอ
การทุ่จร่ิตทุกรูปแบบ่ โดยได่รับความร่วมม่ือจากฝ่ายการเม่ือง่หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน่ ในการพิทักษ่รักษา
ผลประโยชน ของชาติ แ ละประชาชนเพื่ อ ให่ประเทศไทยมี ศั กดิ์ ศ ร่ีและเกี ยรติ ภ ู่มิในด านความโปร งใสท่ัด เท่ียมนานา
อารยประเทศ่ โดยก่ําหนด่วิสัยท่ัศน่“ประเทศไทยใสสะอาดไทยท่ั้งชาติต่านทุจริต ” มีเป้าหมายหลักเพื่อใหประเทศไทย
ไดรับการ่ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวาร่อยละ่50่ในป่ี่พ.ศ.2562่
ซ่่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข่่นไดนั่น่การบริหารงานภาครัฐตองม่ีระดับธรรมาภ่ิบาลที่สูงข่่น่เจาหน่าท่ี่ของรัฐและ
ประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ี่เป็นอยู่ในป่ัจจุ่บ่ัน่ ไมใช่ตําแหน่งหน่าท่ี่่ในทางทุจริตประพฤติมิช่ อบ่โดยได่
กําหนดยุทธศาสตร่การดําเนินงานหลักออกเป่น่ 6่ยุทธศาสตร่ดังนี้
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ยุทธศาสตร่ท่ี่่1่สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจร่ิต
ยุทธศาสตร่ท่ี่่2่ยกระดับเจตจํานงทางการเม่ืองในการต่อตานการทุจริต
ยุทธศาสตร่ท่ี่่3่สก่ัดก่ั้นการทุ่จร่ิตเช่ิงนโยบาย
ยุทธศาสตร่ท่ี่่4่พัฒนาระบบป่องกันการทุจริตเช่ิงรุก
ยุทธศาสตร่ท่ี่่5่ปฏิรูป่ กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจร่ิต
ยุทธศาสตร่ท่ี่่6่ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต่(Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั่น่เพื่อให่การดําเนินการขับเคลื่อนด่านการป้องกันและปราบปรามการทุจร่ิตบังเก่ิดผลเป่นรูปธรรม
ในทางปฏิบัต่ิ เป็นไปตามเจตนารมณ่ของยุทธศาสตร่วาดวยการป้องกันและปราบปรามการทุ่จร่ิตระยะที่่3่(พ.ศ.่
2559่-่2562)่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจ่งได่ตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีค่ วามโปรงใส่สร่าง
คานิยม่วัฒนธรรมสุจริตใหเก่ิดในสังคมอยางยั่งยืนจ่งได่ดําเน่ินการจ่ัดท่ําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต่เพื่อกําหนดแนว
ทางการขับเคล่ื่อนดานการป้องกันและปราบปรามการทุจร่ิตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง่ๆ่ท่ี่เป็นรูปธรรมอยาง
ช่ัดเจน่อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางม่ีประสิทธ่ิภาพ่บรรลุวัตถุ่ประสงคและเป้าหมายของการป้องกันและปราบปราม
การทุ่จร่ิตอยางแท่จริง
3. วตถุประสงค์ของการจดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเม่ืองในการต่อตานการทุจริตของผู่บริหารองค่กรปกครองสวนทองถิ่น
2) เพื่อยกระดับจ่ิตสําน่กรับผ่ิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของข่าราชการฝ่ายการเม่ืองขาราชการฝ่ายบริหาร่
บุคลากรขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่นรวมถงประชาชนในท่องถิ่น
3) เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองส่วนท่องถิ่นเป่นไปตามหลักบริหารกิจการบ่านเมืองท่ี่ดี(่Good
Governance)
4) เพื่อสงเสริมบทบาทการม่ีสวนร่วม่(people's participation) และตรวจสอบ่ (People’s audit)ของภาค
ประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) เพื่อพัฒนาระบบ่กลไก่มาตรการ่รวมถงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองส่วนท่องถิ่น
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4. เป่าหมาย
1) ขาราชการฝ่ายการเม่ือ ง่ขาราชการฝ่ายบริ หาร่บุ คลากรขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น ่รวมถง
ประชาชนในท่องถิ่นมีจ่ิตสํานกและความตระหนักในการปฏิบัติหน่าท่ี่ราชการใหบังเก่ิดประโยชน่สุขแกประชาชนทองถิ่น่
ปราศจากการกอใหเก่ิด ข่อสงสัย ในการประพฤติปฏิบัติต ามมาตรการจริย ธรรม่การขัดกันแห่งผลประโยชน และ
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
2) เครื่องม่ือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป่องกันป่ัญหาเกี่ยวก่ับการทุจริต และประพฤติ่มิชอบของ
ข่าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให่สาธารณะและภาคประชาชนเขามามีส่วนรวมและตรวจสอบการ
ปฏิบัติหร่ือบริหารราชการขององคกรปกครองส่วนท่องถิ่น
4) กลไก่มาตรการ่รวมถงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติร าชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ม ี่
เขมแข่งในการตรวจสอบ่ควบคุมและถวงดุลการใช่อํานาจอยางเหมาะสม
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ม่ีแผนงานที่มีประส่ิทธิภาพ่ลดโอกาสในการกระทําการทุจร่ิตและประพฤติมิ่
ชอบ่จนเป่นที่ยอมรับจากทุ่กภาคสวน
5. ประโยชน์ของการจดทาแผน
1) ขาราชการฝ่ายการเม่ือง่ขาราชการฝ่ายบริหาร่บุคลากรขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่นรวมถงประชาชนใน
ท่องถิ่น มี จ่ิต สําน กรักท่องถิ่น ของตนเอง่อัน จะนํ ามาซ่่งการสร่างคานิยม่ และอุด มการณ่ในการต่อตานการทุจริต ่ (AntiCorruption) จากการปลู่กฝังหลักคุณธรรม่ จร่ิยธรรม่หลักธรรมาภ่ิบาล่รวมถงหลักเศรษฐก่ิจพอเพ่ียงที่สามารถนํามา
ประยุกตใช่ในการทํางานและช่ีวิต่ ประจําวัน
2) องค กรปกครองส วนท องถิ่ น สามารถบริ ห ารราชการเป่นไปตามหลั ก บริ ห ารกิ จ การบ านเมื อ งท่ี่ด ่ี(Good
Governance) มีความโปรงใส่ เป็นธรรมและตรวจสอบได่่ 3)่ภาคประชาชนม่ีสวนร่วมตั้งแต่รวมคิด่ร่วมท่ํา่ร่วมตัดสินใจ
รวมถงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเม่ืองที่มีจ่ ิต่ สําน่กรักท่องถิ่น่ อันจะนํามาซ่่งการสรางเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความ
เขมแขงในการเฝ่าระวังการทุจริต
4) สามารถพ่ัฒนาระบบ่กลไก่มาตรการ่รวมถงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
ส่วนท่องถิ่นท่ั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแขงในการเฝ่าระวังการทุจริต
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ม่ีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธ่ิภาพ่ลดโอกาสในการ่กระทําการ
ทุจร่ิตและประพฤติมิช่ อบ่จนเป่นที่ยอมรับจากทุ่กภาคสวนให่เป่นองคกรปกครองสวนทองถิ่น่ตนแบบ่ด่านการป้องกันการ
ทุจริต่ อันจะสงผลให่ประชาชนในท่องถิ่นเก่ิดความภาคภูมิใ่จและให่ความ่รวมม่ือกันเป่นเครือข่ายในการเฝ่าระวังการ
ทุจริตท่ี่เขมแขงอยางยั่งยืน
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ส่วนที่่2่

ม่ติ ่ิท่ี่1

ภารกิจตามม่ิติ

1. การสร่าง 1 . 1่การสร่าง
สังคมท่ี่ไมทน จิตสํานกและความ
ต่อการทุ่จร่ิต ตระหนักแกบุ่คลากร
ท่ั้งชาราชการ
การเม่ืองฝ่ายบร่ิหาร
ขาราชการการเม่ือง
ฝ่ายสภาท่องถิ่น
และฝ่ายประจ่ําของ
องค่กรปกครองสวน
ท่องถิ่น
1.2่การสร่าง
จิตสําน่กและความ
ตระหนักแก
ประชาชนทุ่กภาค
สวนในท่องถิ่น่่

แผนปฏิบัติ่การป่องกันการทุ่จริต่3่ปี
พ.ศ.่2562 - 2564
ปี่2562
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
งบประมาณ
(บาท)

ปี่2563
งบประมาณ
(บาท)

ปี่2564
งบประมาณ
(บาท)

1) โครงการบร่ิหารงาน
ตามหลักธรรมาภ่ิบาล
2) โครงการพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาที่
3) โครงการป้องกันผลประโยชน
ทับซอน
4) มาตรการ่“สงเสร่ิม
การปฏ่ิบ่ัติง่ านตามประมวล
จร่ิยธรรมขององค่กรปกครอง
สวนทองถิ่น

15,000

-

-

-

20,000

-

-

10,000

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

1)
โครงการสร
สวนท่
องถิ่น” างจิตสํานกและ
ความตระหนักในการตอตานการ
ทุจริต
2) โครงการสงเสร่ิม่ อนุร่ักษ
ฟืน้ ฟู่ทร่ัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล่อม่แหลงท่องเท่ี่ยว
พัฒนา่และปร่ับปรุ่งภูมิท่ ่ัศน่
ในชุ่มชน
3)่โครงการสงเสริมครอบครัว
เศรษฐกิจพอเพียง
4) โครงการสร่างอาช่ีพ่สร่าง
รายได่ตามแนวทางเศรษฐก่ิจ
พอเพ่ียง

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

20,000

-

-

5,000

-

-

-

30,000

หมาย
เหตุ
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ม่ิต่ิที่่1

ภารกิจตามม่ิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.3่การสร่าง
1) โครงการคุณธรรมสานสายใย
จิตสําน่กและความ
ครอบครัว
ตระหนักแกเดกและ 2) โครงการกิจกรรมสงเสริม
เยาวชน
สภาเดกและเยาวชนตอตาน
การทุจริต
3) โครงการสร่างภูม่ิค่มกั
ุ นทาง
สังคมใหเดกและเยาวชน
(กิจกรรม่“โตไปไมโกง”)
4) โครงการเยาวชนสัมพันธ่
เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

รวม

จํานวน่่12่ โครงการ

ปี่2562
งบประมาณ
(บาท)

ปี่2563
งบประมาณ
(บาท)

ปี่2564
งบประมาณ
(บาท)

-

-

20,000

10,000

-

-

-

10,000

-

-

10,000

-

25,000่บาท

75,000่บาท

50,000 บาท

หมาย
เหตุ

ม่ิต่ิที่่2

ภารกิจตามม่ิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี่2562

งบประมาณ
(บาท)
1.การบร่ิหาร 1.1่แสดงเจตจํานง 1)มาตรการแสดงเจตจํานงทาง
ไมใช
ราชการเพ่ื่อ ทางการเม่ืองในการ การเมืองในการต่อต่านการ
งบประมาณ
ป่องกันการ ต่อต่านการทุ่จร่ิต ทุ่จร่ิตของผู่บร่ิหารองค่กร
ทุ่จร่ิต
ของผู่บร่ิหาร
ปกครองสวนท่องถิน่ ่ดวยการ
จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
ไมใช
1.2่มาตรการสร่าง 1) มาตรการสรางความโปรงใส
ความโปร่งใสในการ ในการบริหารงานบุคคล่(ถือ งบประมาณ
ปฏิบัติตามระเบียบ)
ปฏ่ิบ่ัต่ิราชการ
2) มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและ
หัวหนาสวนราชการ
3) มาตรการสรางความ
โปรงใสในการใชจายเงิน
งบประมาณ
ไมใช
4)กิจกรรมการพัฒนาแผนและ
งบประมาณ
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
5)กิจกรรมการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซื้อจัดจาง
6)กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อใหเกิดความพง
พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไมเลือกปฏิบัติ
7)มาตรการยกระดับคุณภาพ
การใหบริการประชาชน

ปี่2563
งบประมาณ
(บาท)
-

10หมาย
งบประมาณ เหตุ
(บาท)
-

ปี่2564

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ
-

-

-

ไมใช
งบประมาณ
ไมใช
งบประมาณ

10,000

ม่ิต่ิที่่2

ปี่2562
ปี่2563
งบประมาณ
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
1.3่มาตรการการ 1) มาตรฐานการยกระดับการ ไมใชงบประมาณ
ใช่ดุลยพ่ินิจ่ และใช ปฏิบัติหนาที่ตามหลักการ
อํานาจหน่าที
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ใหเป่นไปตาม
ไมใชงบประมาณ
2) มาตรการการมอบอํานาจ
หลักการบร่ิหาร
อนุมัติ่อนุญาต่สั่งการ่เพื่อลด
กิจการบ่านเม่ืองท่ี่ดี ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ภารกิจตามม่ิติ

1.4่การเช่ิดชู่เกียรติ
แกหน่วยงาน/บุ่คคล
ในการด่ําเน่ินกิจการ
การประพฤติปฏ่ิบ่ัติ
ตนใหเป่นท่ี่ประจ่ักษ

1.5่มาตรการ
จัดการในกรณีได
ทราบหร่ือร่ับแจง
หร่ือตรวจสอบ
พบการทุ่จร่ิต

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1)ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน่
บุคคลที่มีความซื่อสัตย่สุจริต่
มีคุณธรรม
2)กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่
ชวยเหลือกิจการสาธารณะหรือ
มีจิตสาธารณะ
3)กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคล
ดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
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ปี่2564
หมาย
เหตุ
งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

1,000

-

-

1,000

-

-

-

1,000

1) มาตรการ่“การจัดท่ํา
ไมใชงบประมาณ
ขอตกลงการปฏ่ิบ่ัติร่ าชการ”
ไมใชงบประมาณ
2) มาตรการใหความรวมมือกับ
หนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องคกรอิสระ
3)แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับ ไมใชงบประมาณ
เรื่องรองเรียน
ไมใชงบประมาณ
่4)มาตรการกํากับการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน่่17่่โครงการ

1,000 บาท

1,000 บาท

11,000 บาท
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ม่ิต่ิที่่3

ภารกิจตามม่ิติ

3.การส่งเสร่ิม
บทบาทและ
การม่ีสวน
ร่วม
ของภาค
ประชาชน

3.1่จัดใหม่ีและ
เผยแพร่ข่อมู่ล
ขาวสารในช่องทางที
เป่นการอ่ํานวยความ
สะดวกแกประชาชน
ไดม่ีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏ่ิบ่ัติ
ราชการตามอํานาจ
หน่าท่ี่ขององคกร
ปกครองสวนท่องถิ่น
ไดทุ่กขั้นตอน่่

ปี่2562
งบประมาณ
(บาท)
1)่มาตรการปร่ับปรุ่งและพัฒนา ่่่่่10,000
ศูนย่ขอมูลข่าวสารขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2)่มาตรการเผยแพรขอมูล
ขาวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย
ไมใช
3)่การเผยแพรขอมูลขาวสาร
งบประมาณ
ดานการเงิน่การคลัง่พัสดุ่
และทรัพยสินและการรับเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับการเงินการ
คลัง
4) มาตรการกํากับติดตามการ
เผยแพรขอมูลขาวสารขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี่2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี่2564
งบประมาณ
(บาท)
-

10,000

-

-

-

่่่่ไมใช
งบประมาณ

3.2่การร่ับฟังความ
คิดเหน่การร่ับและ
ตอบสนองเร่ื่อง
ร่องเร่ียน/ร่องทุ่กข
ของประชาชน

1) โครงการจัดเวทีประชาคม ่่10,000
2)่มาตรการแกไขเหตุ
ไมใชงบประมาณ
เดือดรอนรําคาญดานการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
3)่กิจกรรมรายงานผลการ
ไมใชงบประมาณ
ตรวจสอบขอเทจจริงใหผู
รองเรียน/รองทุกขทราบ
4) มาตรการจัดการเรื่องราวรอง
ไมใชงบประมาณ
ทุกขรองเรียนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

3.3่การส่งเสร่ิมให
ประชาชน
ม่ีสวนร่วมบร่ิหาร
กิจการขององคกร
ปกครองสวนท่องถิ่น

1) โครงการสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนในการ
บริหารกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

รวม

จํานวน่่10่่โครงการ

10,000

-

-

-

5,000

-

30,000 บาท

15,000่บาท

0 บาท

หมาย
เหตุ

ม่ิต่ิที่่4

4. การ
เสร่ิมสร่าง
และ
ปร่ับปรุ่ง
กลไก
ในการ
ตรวจสอบ
การปฏ่ิบ่ัติ
ราชการของ
องค่กร
ปกครอง
สวนท่องถิ่น่่

ภารกิจตามม่ิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี่2560
งบประมาณ
(บาท)

ปี่2561
งบประมาณ
(บาท)

ปี่2562
งบประมาณ
(บาท)

ไมใช่่่่
งบประมาณ

-

-

-

ไมใช่่่่
งบประมาณ

-

-

-

5,000

-

-

10,000

10,000

-

-

-

10,000

-

4.1่การจัดวาง
ระบบตรวจสอบ
ภายในและการ
ควบคุมภายใน
่

1) โครงการจัดทํา
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจ่ําปี่
2) กิจกรรมต่ิดตาม
ประเม่ินผลการควบคุมภายใน

4.2่การสน่ับสนุน
ใหภาคประชาชนมี
สวนร่วมตรวจสอบ
การปฏ่ิบ่ัติห่ ร่ือการ
บร่ิหารราชการ่ตาม
ช่องทางท่ี่สามารถ
ดําเน่ินการได

1) มาตรการสงเสร่ิมให
ไมใช่่่่
ประชาชนม่ีสวนร่วมตรวจสอบ งบประมาณ
กําก่ับ่ดูแลการบร่ิหารงาน
บุ่คคล
2) กิจกรรมการเผยแพรขอมูล
ขาวสารการบริหารงบประมาณ่
การรับ-จายเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3) กิจกรรมสงเสริม
ประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบ่กํากับ่ดูแลการ
จัดซื้อจัดจาง

4.3่การส่งเสร่ิม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท่องถิ่น่่

1) โครงการสงเสริมความรู่
ดานกฎระเบ่ียบและกฎหมาย่ที่
เกี่ยวของสําหรับผู่บร่ิหาร่และ
สมาชิกสภาท่องถิ่น
2) ก่ิจกรรมการสงเสร่ิมและ
พัฒนาศักยภาพสมาช่ิกสภา
ท่องถ่ิ่น

13
หมาย่
เหตุ
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ภารกิจตามม่ิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.4่การเสร่ิมพลัง
การมีสวนร่วมของ
ชุ่มชน(Community)
และบู่รณาการทุ่ก
ภาคสวนเพ่ื่อต่อต่าน
การทุ่จร่ิต่่

1) ก่ิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝ้า
ระวังการทุจริต
2) กิจกรรมบูรณาการทุกภาค
สวนเพื่อตอตานการทุจริต

รวม

จํานวน่่9 ่โครงการ

รวมทั้งสิ้น

จํานวน่่48่่โครงการ

ปี่2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี่2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี่2564
งบประมาณ
(บาท)
5,000

-

10,000

-

่่10,000 บาท

25,000 บาท

15,000 บาท

66,000่บาท 116,000่บาท 76,000่บาท

หมาย
เหตุ

