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      ค าน า 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ของเทศบาลต าบลจอมทอง (พ.ศ. 2561- 2564) ฉบับนี้จัดท า

ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และบุคลากรในหน่วยงานต่อต้านการทุจริต พัฒนาระบบ

บริหารการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตกับแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กรของหน่วยงานต่อต้านทุจริต พัฒนาระบบกลไก 

และมาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต เกิดความไว้วางใจ 

และเชื่อมั่นในความปลอดภัย ยกระดับสมรรถนะการด าเนินงานของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในด้านการ

ต่อต้านการทุจริตให้เท่าทันกับสถานการณ์และได้มาตรฐานสากล และเพื่อให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลต าบล

จอมทองใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันการทุจริต โดยมุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันการ

ทุจริตของเทศบาลต าบลจอมทอง เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการ

ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมใน

การรณรงค์และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ  สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546  และยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  

 

เทศบาลต าบลจอมทอง 

อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       สารบัญ 

 

            หน้า 

ค าน า 

 

สารบัญ 

 

ส่วนที่ 1 บทน า 

 1.1 การวเิคราะหค์วามเสี่ยงในการเกิดการทุจรติในองค์กร 

 1.2 หลักการและเหตุผล 

 1.3 วัตถุประสงค์ในของการจัดท าแผน 

 1.4 เป้าหมาย 

 1.5 ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 2.1 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ 4 ปี  

                 (พ.ศ. 2561 - 2564)  

         2.1.1 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

  2.1.2 มติิที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

  2.1.3 มติิที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน 

  2.1.4 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ 

                                        การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      บทน า 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ต้องการชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 

ตลอดจนบุคคลหรอืหนว่ยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจรติเพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน

การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ เมื่อก่อนเกิดการทุจริตมีโอกาสจะเกิดสูง

หากมีเหตุการณห์รอืปัจจัยเสี่ยงการทุจรติ ซึ่งตามทฤษฎีสามเหลี่ยมของการทุจริต (อุษณา ภัทรมนตรี,2552-

12-9.) ได้อธิบายไว้ว่าปัจจัยเสี่ยงการทุจรติเกิดขึ้น 3 ด้าน คอื มคีวามกดดันหรือแรงจูงใจให้กระท าการทุจริต

ซึ่งหากเกิดความกดดันในการปฏิบัติงาน และความกดดันแรงจูงใจส่วนตัว มีโอกาสในการกระท าผิด และมี

ข้ออา้งหรอืเหตุผลที่ท าให้ผู้กระท ามีความรูส้ึกดีขึน้ การทุจริตในระดับท้องถิ่นปัจจุบันเกิดขึ้นมากมายจากการ

กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยภารกิจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้ตาม

กฎหมายจัดตั้งและที่หน่วยงานภาครัฐอื่นถ่ายโอนให้ สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตจึงมักเกิดด้าน

งบประมาณ การท าบัญช ีการจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังที่ส่วนใหญ่พบว่ากระบวนการทุจริตในองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นเกี่ยวกับด้านงบประมาณ การท าบัญช ีการจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง ซึ่งมีสาเหตุ

มาจากการที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ละเลยไม่ปฏิบัติหรอืไม่ท าตามระเบียบฯ และอ้างว่าไม่ทราบเกี่ยวกับ

เรื่องที่มีการให้จัดท าและไม่จัดท า สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่ เกิดจากตัวบุคคล สภาพหรือ

ลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย สภาพหรือลักษณะปัญหาของการ

ทุจรติที่เกิดการขาดความรูค้วามเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่

เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบสภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการ

ตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ และสภาพหรือลักษณะปัญหาของการ

ทุจรติที่เกิดจากอ านาจ บารม ีอิทธิพล 

 

การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่า ปัจจัยที่มผีลตอ่การขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 

การกระจายอ านาจลงสูอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แมว้่าโดยหลักการแลว้การกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์

ส าคัญเพื่อให้บริการตา่ง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก

ขึน้ แตใ่นทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจรติในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึน้เชน่กัน 

 

ลักษณะการทุจรติในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจรติด้านงบประมาณ การท าบัญช ีการจัดซื้อจัดจ้าง และการเงนิการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

2) สภาพหรอืปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 



 

4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จรยิธรรม 

5) สภาพหรอืลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ 

6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 

7) สภาพหรอืลักษณะปัญหาของการทุจรติที่เกิดจากอ านาจ บารม ีและอิทธิพลท้องถิ่น 

 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็น

ประเด็นได้ ดังน้ี 

1) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้

กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก

โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้

คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า

พฤติกรรมการทุจรติมากยิ่งขึน้ 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 

โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด

กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ

บุคคลเหล่านี ้

4) การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซือ้ – จัดจา้ง เป็นเรื่องของการ

ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่

เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของรัฐ รูปแบบของการผูกขาดได้แก่ การผูกขาด

ในโครงการก่อสรา้งพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย

หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้

เจ้าหนา้ที่ตอ้งแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น

เป็นพิเศษ ถือว่าเป็นเครื่องมือวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว

บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์

ส่วนรวม 

7) ค่านิยมที่ผดิ  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็น

ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด



 

เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวติ เป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า

การทุจริตฉ้อราษฎรบ์ังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 

2. หลักการเหตุผล 

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง

ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสง่เสริมการมสี่วนรว่มจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัด

กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  นโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง

นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิตบิัญญัติแหง่ชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการ

แผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครั ฐ เป็นนโยบาย

ส าคัญของรัฐบาล สอดรับกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม

จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย

การเมอืง หนว่ยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง

และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึน้และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา

ส าคัญระดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั่งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก

ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูก

มองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจรติคอร์รัปช่ันและมักจะปราก ฏข่าวการทุจริตตามสื่ อ

และรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อ

ระบบการปกครองท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ันมีผลในเชิง

ลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index - CPI) ซึ่งเป็น

เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปช่ันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 

International - IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 – 38 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ

อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 

ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย 

เป็นประเทศที่มปีัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามและ

ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ

ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption - UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม

รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ



 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มี

แนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย

ทางดา้นพืน้ฐานโครงสรา้งสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรือ

อีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่

ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมี

อ านาจ คนไทยบางสว่นมองวา่การทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึก

ในสังคมไทยมาตัง้แต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัย

ทางดา้นการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไก

หรอืความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างตน้ไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 

พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ

ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 

ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ

เกียรตภิูมใินด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย

ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการับรู้การทุจริต (Corruption 

Perception Index - CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ

บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง

จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ

ด าเนนิงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร ์ดังนี้  

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการตอ่ต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เทศบาลต าบลจอมทองจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร

จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท า

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่ เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี

ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จรงิ 

 



 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

 1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 2) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์สาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการ

ฝา่ยบริหาร บุคลากรขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

 3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารจัดกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี

 4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมและตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขา่ยในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 

 

4. เป้าหมาย 

 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่

ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน

แหง่ผลประโยชน์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

 2) เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

ข้าราชการ 

 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ

ตรวจสอบการปฏิบัติหรอืบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่มคีวามเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใชอ้ านาจอย่างเหมาะสม 

 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ

ต่อตา้นการทุจริต จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ที่สามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการท างานและชีวติประจ าวัน 

 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่

ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 



 

 3) ภาคประชาชนมสี่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง

ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ

ทุจรติ 

 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝา้ระวังการทุจริต 

 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า

การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนใหเ้ป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้าน

การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น

เครือขา่ยในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 

เมื่อศึกษาวิเคราะหย์ุทธศาสตรช์าติวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้วเห็นว่า กิจกรรม

ที่เทศบาลต าบลจอมทอง ต้องด าเนินการเพื่อสนองยุทธศาสตรป์ระกอบด้วย 

 1. กิจกรรมการสร้างสังคมให้มีจิตส านึกและตระหนักต่อการทุจริตในสังคม โดยเน้นการ                 

จัดกิจกรรมการเสริมสร้าง ส่งเสริม ปลูกฝังทัศนคติให้กับบุคลากรในหน่วยงานเทศบาลต าบลจอมทอง ผู้น า

ชุมชน ประชาชน กลุ่มนักเรียน เด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่น      

ในเขตเทศบาลต าบลจอมทอง  

2. กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต โดยเน้นการแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการ

ทุจรติ การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารงานยึดมั่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนกับเทศบาลต าบลจอมทองมากขึ้น 

เทศบาลต าบลจอมทอง ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของ

เทศบาลต าบลจอมทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  เพื่อเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงาน

ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินงานตามตัวชี้วัด การวัดระดับคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment –ITA) 

ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต               

ในวงราชการ โดยมีความเช่ือมโยงและสอดคล้องแผนกลยุทธ์ชาติ ดังนี้ 

 

มิติที่ 1 เสริมสร้างจติส านึก ค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริต  

         วัตถุประสงค ์

          เพื่อส่งเสริม เสริมสรา้ง จิตส านึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลจอมทองบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลจอมทอง ไม่ทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคม การรณรงค์ เผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงานมวีินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การ



 

พัฒนาตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลจอมทองได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ    

         ภารกิจตามมิติ  

      1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมอืง ฝา่ยบริหาร ขา้ราชการ

การเมอืงฝา่ยสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าของเทศบาลต าบลจอมทอง ให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม การไม่

กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ประโยชน์ทับซ้อน  

      2. สร้างจติส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น ในการต่อต้านการทุจรติ การ

รักษาผลประโยชน์สาธารณะและการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนในการซื่อสัตย์สุจรติ ตอ่ต้านการทุจริต และให้

มีจิตสาธารณะ  

         กิจกรรมด าเนินการ 

 1. สง่เสริมให้เจา้หน้าที่ทุกระดับได้เรยีนรู้และปฏิบัติงานตามหนา้ที่ดว้ยหลักธรรมาภบิาล 

  1.1  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลจอมทอง มีความรู ้ความเข้าใจ รวมทั้งมีการ

ฝกึอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภบิาล 

1.2  พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตก าหนดให้เจา้หนา้ที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต

ทั้งในและตา่งประเทศเพื่อใหม้ีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ   

  1.3 จัดท าคูม่ือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  1.4 จัดกิจกรรมให้ความรูเ้รื่องผลประโยชน์ทับซ้อนใหก้ับบุคลากรของเทศบาลต าบลจอมทอง 

เชน่ การอบรมให้ความรูแ้ก่บุคลากรในเทศบาลต าบลจอมทองการเผยแพรอ่งค์ความรูใ้นที่ประชุมประจ าเดือน 

 2. การสรา้งจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

  2.1  กิจกรรมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 

  2.2  เสริมสรา้งความรูค้วามเข้าใจแก่ผูบ้ริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชนทุกภาคส่วน ให้

ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.3  กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลจอมทอง เช่น กิจกรรม

การส่งเสริมการเรยีนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมโตไปไม่โกง กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการ

พัฒนาการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

  2.4  กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปลูกป่า การสร้างแนวกันไฟ การสร้างฝายรักษา

ต้นน้ า เป็นต้น  

  2.5  กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน เช่น กิจกรรมการอบรมให้ความรูก้ารปฏิบัติ

หนา้ที่ในชุมชน การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการพัฒนางานชุมชน การสร้างเครือข่าย

ต่อตา้นการทุจริตในชุมชน 

    



 

มิติที่  2 การบรหิารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

         วัตถุประสงค ์

  เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร สร้างความโปร่งใสใน

การปฏิบัติราชการ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและการใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ีสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในหนว่ยงานที่มคีวามประพฤติปฏิบัติดี 

 ภารกิจตามมิติ 

  1.  ส่งเสริมให้เจา้หน้าที่ของเทศบาลต าบลจอมทองได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจรยิธรรม 

  2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  

         3. มาตรการการใชดุ้ลยพินิจและใช้อ านาจหนา้ที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 

  4. มาตรการการเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลในการด าเนินการประพฤติตนให้เป็นที่

ประจักษ์ 

  5. มาตรการจัดการกรณีการตรวจหรือพบการทุจริต 

 กิจกรรมด าเนินการ 

       1.  กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การพิจารณาการเลื่อนขัน้

เงินเดอืน เป็นต้น 

  2.  กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่

ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลอืกปฏิบัติ 

  3.  กิจกรรมการเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจกรรมการประพฤติปฏิบัติ

ตนให้เป็นที่ประจักษ์ เชน่ ผู้ท าคุณประโยชน์แก่ชุมชน ผู้มีจติสาธารณะ ผูป้ฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   4.  โครงการจา้งสถาบันกลางส ารวจความพงึพอใจของผูร้ับบริการ  

  5.  มาตรการใชบ้ัตรคิวในการตดิต่อราชการ 

  6.  มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

  7.  มาตรการแต่งตั้งผูร้ับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

 

มิติที่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

                วัตถุประสงค์ 

                เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของเทศบาลต าบลจอมทองในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม 

ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในเทศบาลต าบลจอมทอง เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย                  

ภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้ง

ข้อมูลหรอืเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  



 

               ภารกิจตามมิติ 

  1. การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวก                 

แก่ประชาชนได้มีสว่นร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลจอมทองทุกขั้นตอน 

2.  การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ของประชาชน             

3.  มาตรการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนรว่มบริหารกิจการของเทศบาลต าบลจอมทอง  

กิจกรรมด าเนินการ 

                    1. ประสานความรว่มมอืทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างเทศบาลต าบลจอมทอง 

กับองค์กรทุกภาคส่วน 

                    2. มีการจัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” เพื่อด าเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูล          

ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลจอมทอง ตลอดจนการเชื่อมโยง 

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในเทศบาลต าบลจอมทองจากทุกหน่วยงาน  

เพื่อน าไปประมวล วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ 

            3. สง่เสริม สนับสนุนให ้มรีะบบอินเทอร์เน็ตเพื่อท าการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติในเทศบาลต าบลจอมทอง โดยใหม้ีเว็บบอร์ดเพื่อตดิต่อสื่อสารระหว่างกัน 

  4. มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดขีองเทศบาลต าบลจอมทอง  

  5. กิจกรรมเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการรับเรื่องรอ้งเรียนรอ้งทุกข์ 

  6. กิจกรรมการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดรอ้นร าคาญด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  7. การรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผูร้้องเรียน/รอ้งทุกข์รับทราบ 

 

มิติที่  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

                วัตถุประสงค์   

   เพื่อเป็นการวางระบบการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจอมทอง ให้เป็นไป

ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงานได้ 

บูรณาการรว่มกันระหว่างชุมชน กับภาครัฐเพื่อตอ่ต้านการทุจริต 

       ภารกิจตามมิติ 

  1.  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในภายในองค์กรตามที่คณะกรรมการ

ตรวจเงนิแผ่นดนิก าหนด 

  2.  มีการสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาราชการ

ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

3.  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

กิจกรรมด าเนินการ 



 

                    1. มีการจัดการวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิ

แผ่นดนิว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

  2. มีการตดิตามประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยด าเนนิการให้มีการจัดท าแผนการ

ปรับปรุงหรอืบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน 

  3. ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนรว่มตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ

บรรจุ แต่งตัง้ โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจา้ง 

  4. ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนรว่มตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณการรับ-การ

จา่ยเงนิ การจัดหาพัสดุ การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

  5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ

หนา้ที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบอย่างถูกต้อง 

  6. ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต และมีการบูรณการเพื่อต่อการการทุจริต 

เชน่ การติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจรติ 

  7. กิจกรรมการรายงานผลการใชจ้่ายเงนิให้ประชาชนทราบ 

  8. กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

 

 มิติ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่

ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและ

ตระหนักแก่บุคลากรท้ัง

ข้าราชการการเมอืง 

ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ

การเมอืงฝ่ายสภาทอ้งถิ่น 

และฝ่ายประจ าขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) โครงการทุนการศึกษาพนักงานหรือฝ่าย

การเมอืงได้พัฒนาความรูเ้พิ่มเตมิ 

 

2) โครงการปรับปรุงสถานท่ีท างานให้น่าอยู่ดว้ย

กิจกรรม 5 ส 

 

3)  โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการ

ปฏบัิตงิานและศกึษาดูงานของพนักงาน 

เจ้าหนา้ที่ ผู้บริหารและสมาชกิสภาเทศบาล

ต าบลจอมทอง 

 

4) โครงการคัดเลอืกผู้ปฏบัิตงิานดเีด่น 

 

5) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรมส าหรับ

พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  

           เทศบาลต าบลจอมทอง 

 

6) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการปฏบัิตติาม 

พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ

ให้แกบุ่คลากรและประชาชนท่ัวไป 

 

100,000 

 

 

10,000 

 

 

 

200,000 

 

6,000 

 

 

 

100,000 

 

 

 

60,000 

 

 

 

100,000 

 

 

10,000 

 

 

 

200,000 

 

6,000 

 

 

 

100,000 

 

 

 

60,000 

 

100,000 

 

 

10,000 

 

 

 

200,000 

 

6,000 

 

 

 

100,000 

 

 

 

60,000 

 

 

 

 

100,000 

 

 

10,000 

 

 

 

200,000 

 

6,000 

 

 

 

100,000 

 

 

 

60,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

มิติ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่

ไม่ทนต่อการทุจริต 

 7) มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อน” 

 

8) มาตรการ “จัดท าคู่มือก าหนดมาตรฐานการ

ปฏบัิตงิานตามภารกิจหลัก” 

 

9) กิจกรรม “การประกาศนโยบายคุณธรรมและ

ความโปร่งใส” 

 

10) มาตรการจัดท าประมวลจริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

 

ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

 

ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

  

1.2 การสร้างจิตส านึกและ

ความตระหนักแก่

ประชาชนทุกภาคส่วนใน

ท้องถิ่น 

 

1) โครงการฝึกอบรมจัดตัง้อาสาสมัครป้องกันภัย 

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

 

2) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมสี่วนร่วมเพื่อพัฒนา

บทบาทสตรี 

 

3) โครงการสง่เสริมสนับสนุนการสร้างเครอืขา่ยองค์กร

ชุมชน 

 

4) โครงการเวทีชุมชน/เวทีชาวบ้าน 

 

 

300,000 

 

 

200,000 

 

 

50,000 

 

50,000 

 

 

300,000 

 

 

200,000 

 

 

50,000 

 

50,000 

 

 

300,000 

 

 

200,000 

 

 

50,000 

 

50,000 

 

 

300,000 

 

 

200,000 

 

 

50,000 

 

50,000 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

มิติ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่

ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.3 การสร้างจิตส านึกและ

ความตระหนักแก่เด็กและ

เยาวชน 

1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และด าเนินชวีติตามแนว

เศรษฐกิจพอเพยีง 

 

2) โครงการโรงเรียนคุณธรรม (วถิีพุทธ) 

 

3) โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 

4) โครงการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมนักเรียน 

 

20,000 

 

20,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

 

 

20,000 

 

20,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

 

 

20,000 

 

20,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

 

 

 

 

20,000 

 

20,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        มติทิี่ 1 

 

            รวม 

 

          2 มาตรการ 1 กจิกรรม 14 โครงการ 

 

1,126,000 

 

1,126,000 

 

1,126,000 

 

1,126,000 

 

 

 

 

 



 

 

มิติ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

2. การบรหิาร

ราชการเพื่อ

ป้องกันการทุจริต 

2.1 กิจกรรมแสดง

เจตจ านงทางการเมอืง 

ในการต่อตา้นการทุจรติ

ของผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อตา้นการทุจรติของผู้บริหาร

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

 2.2 มาตรการสร้าง 

ความโปร่งใส 

ในการปฏบัิตริาชการ 

2.2.1 การจัดท าข้อตกลงการปฏบัิตริาชการของส านัก/

กอง ต่อผู้บริหาร 

 

    ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

 

2.2.2 การจัดท าประกาศประมวลจริยธรรมท้ังฝ่ายประจ า

และฝ่ายการเมอืง 

    ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

2.2.3 โครงการจ้างสถาบันส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการของเทศบาลต าบลจอมทอง 

50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.-  

2.3 โครงการสง่เสริมการ

ป้องกันการทุจรติ 

 

โครงการท้องถิ่นสีขาวต่อตา้นการทุจรติฯ 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.-  

 

 

2.4 กิจกรรมตรวจสอบ 

จัดการและป้องกันการ

ทุจรติ 

การจัดตัง้ศูนยด์ ารงธรรมเทศบาลต าบลจอมทอง     ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

 

       มติทิี่ 2 

 

            รวม 

 

 

     1 มาตรการ 2 กจิกรรม 1 โครงการ 

 

70,000.- 

 

70,000.- 

 

70,000.- 

 

70,000.- 

 

 

 

 



 

 

มิติ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

3. การสง่เสริม

บทบาทและการมี

ส่วนรว่มของภาค

ประชาชน 

 

 

 

 

 

1. การจัดให้มีและการ

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใน

ชอ่งทางที่เป็นการอ านวย

ความสะดวกแก่ประชาชน

ให้ได้มสี่วนร่วมตรวจสอบ

การปฏบัิตริาชการ 

            

 

1.1 กิจกรรมการจัดตัง้ศูนยข์้อมูลขา่วสารของทางราชการ 

เพื่อจัดระบบการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเกี่ยวกับการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลจอมทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

1.2 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ขา่วสารขอ้มูลการจัดซื้อ

จัดจ้างในเว็ปไซต์ของเทศบาลต าบลจอมทอง 

    ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

1.3 การแต่งต้ังผูแ้ทนภาคประชาชนเป็นท่ีปรึกษาเทศบาล

ต าบลจอมทองด้านต่าง ๆ  

    ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

1.4 การแต่งต้ังผู้แทนภาคประชาชนร่วมเป็น

คณะกรรมการตรวจการจา้ง 

    ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

2. การแตง่ตัง้ประธานและ

กรรมการ กลุ่มสง่เสริม

อาชีพและกลุ่มผู้แทนภาค

ประชาชน เพื่อให้มสี่วน

ร่วมในกิจกรรมของ

เทศบาลต าบลจอมทอง 

2.1 กลุ่มพัฒนาสตรี 

2.2 กลุ่มผู้สูงอาย ุ

2.3 กลุ่มส่งเสริมอาชีพตา่ง ๆ  

 

    ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

3. การรับฟังความคิดเห็น 

และเร่ืองราวร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ของภาคประชาชน 

 

 

3.1 การจัดตัง้ศูนยด์ ารงธรรมเทศบาลต าบลจอมทอง 

3.2 การจัดตัง้ศูนยย์ุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลจอมทอง 

3.3 การจัดตัง้ศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข์ 

3.4 การจัดให้มีช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์

ทางเว็ปไซต์ของเทศบาลต าบลจอมทอง 

    ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

        มติทิี่ 3              รวม                         11 กจิกรรม       



 

 

มิติ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

4. การเสริมสรา้ง

และปรบัปรุงกลไก

ในการตรวจสอบ

การปฏิบัติราชการ

ขององค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

1. การจัดวางระบบและ

รายงานการควบคุมภายใน

ตามท่ีคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดนิก าหนด 

1.1 กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายในประจ าป ี

 

1.2 กิจกรรมตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

    ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

2. การทบทวน 

และปรับปรุงภารกิจ 

กิจกรรมการแต่งตั้งคณะท างานทบทวนและปรับปรุง

ภารกิจของเทศบาลต าบลจอมทอง 

    ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

3. การส่งเสริมบทบาท

การตรวจสอบของสภา

ท้องถิ่น 

มาตรการสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ในการปฏิบัติงานและการตรวจสอบการท างาน โดยการ

เข้าร่วมอบรมให้ความรู้แกส่มาชิกสภาทอ้งถิ่น 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.-  

4. สร้างเครอืขา่ยภาค

ประชาชนเพื่อสนับสนุน

กิจกรรมตา่ง ๆ ตาม

ภารกิจของเทศบาลต าบล

จอมทอง 

 

 

 

 

    ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

5. การประชาสัมพันธ์

เผยแพร่กิจกรรมและผล

การด าเนนิการของ

เทศบาลต าบลจอมทอง 

5.1 กิจกรรมการจดัให้มีจดุรับบริการด้านการ

ประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

5.2 การจัดให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสาร

ท่ีหลากหลายช่องทาง 

     

       มติทิี่ 4 

 

            รวม             1 มาตรการ 5 กจิกรรม       



 

 


