


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 



แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ก 

 

 

  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า               
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้น                     
อย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ
การเมือง การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงาน       
ในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืน ๆ ที่ถูกต้องรวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีความคุณค่า 

  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล                
มดแดง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดงให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์
ที่ก าหนดไว้ 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่         
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล       
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย    
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม           
 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ         
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปเป็นประเด็น                
ได้ ดังนี้ 
 1) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่
ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่
ท าให้เกิดการทุจริต 
 2) สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 
 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส   การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 
 4) การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
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เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
 7) มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
  

2. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับ
การจัดล าดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้
ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่ ว โลกที่ จัดโดยองค์กรเ พ่ือความโปร่ งใสนานาชาติ  ( Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2559 อยู่ที่ 35 – 38 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 36 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอับดับที่ 3 ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยในปี 2559 
ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 

 แม้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มลดน้อยถอยลง สาเหตุ
ที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็น
สังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคม
อุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่า
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เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การด างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่
สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เ พ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติด้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์กา ร
ด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้       
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต      
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต   
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย      
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก     
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต    
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ือก าหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจิตอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์การจัดท าแผน 

 1) เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2) เพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี           
 4) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น            
 5) เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและ
เข้มแข็ง 
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4. เป้าหมาย 

 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์           
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ           
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน         
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน    
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้     
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

มิต ิ ภาคกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การ
สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อ
การทุจรติ 

1.1 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรท้ังข้าราชการ
ฝ่ายการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่นและฝ่าย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) โครงการฝึกอบรมธรรมะ 10,000 10,000 10,000 10,000 สป. 

2) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” 

- - - - สป. 

1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1) โครงการวัฒนธรรมชุมชน
กับการอนุรักษ์และพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อบต.มดแดง 

20,000 20,000 20,000 20,000 สธ. 

2) โครงการฝึกอบรมการ
เพาะเชื้อราบิวเวอร์เรีย 

20,000 20,000 20,000 20,000 สป. 

3) โครงการฝึกอบรมการ
ปลูกพืชตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 สป. 

4) โครงการปลูกพืชผัก
สมุนไพรพ้ืนบ้าน (กินอาหาร
ให้เป็นยา) 

15,000 15,000 15,000 15,000 สป. 

5) โครงการฝึกอบรมการท า
การเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อ
ความยั่งยืน 

15,000 15,000 15,000 15,000 สป. 

6) โครงการฝึกอบรมการ
เพาะเห็ดฟางในครัวเรือน 

20,000 20,000 20,000 20,000 สป. 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

มิต ิ ภาคกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. การ
สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อ
การทุจรติ 

1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1) กิจกรรม “โตไปไม่โกง” - - - - กศ. 

2) โครงการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน (สภานักเรียน 

30,000 30,000 30,000 30,000 กศ. 

3) โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรม (ฝึกศีล สมาธิ 
ปัญญา) 

30,000 30,000 30,000 30,000 กศ. 

มิติที่ 1 รวม 
1 มาตรการ 1 กิจกรรม           

9 โครงการ 
180,000 180,000 180,000 180,000  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

มิต ิ ภาคกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

2. การ
บรหิาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกนั
การทุจรติ 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

1) กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1,200 1,200 1,200 1,200 สป. 

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

1) มาตรการ “สร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 

- - - - สป. 

2) กิจกรรม “ควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี” 

- - - - คลัง 

3) โครงการแสดงนิทรรศการ
เผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี และเผยแพร่ พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 

1,000 1,000 1,000 1,000 สป. 

4) โครงการจ้างส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 สป. 

5) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความ
พอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ 

- - - - สป. 

6) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 

- - - - สป. 

7) กิจกรรม “การพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

- - - - คลัง 

8) โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

300,000 300,000 300,000 300,000 คลัง 

2.3 มาตรการใช้ดุลย
พินิจและใช้อ านาจหน้าท่ี
ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมือง   
ท่ีดี 

1) มาตรการ “มอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ” 

- - - - ทุกกอง 

2) กิจกรรม “ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน” 

- - - - ทุกกอง 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

มิต ิ ภาคกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

2. การ
บรหิาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกนั
การทุจรติ 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ท่ีประจักษ์ 

1) โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น 

20,000 20,000 20,000 20,000 สป. 

2) กิจกรรม “พ่อ-แม่ ดีเด่น” - - - - กศ. 

3) กิจกรรม “เชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ” 

- - - - สป. 

4) กิจกรรม “เชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

- - - - สป. 

2.5) มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

1) มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

- - - - ทุกกอง 

2) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 

- - - - ทุกกอง 

มิติที่ 2 รวม 
3 มาตรการ 8 กิจกรรม           

5 โครงการ 
352,200 352,200 352,200 352,200  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

มิต ิ ภาคกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทาง
ท่ีเป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

- - - - สป. 

2) โครงการจัดซ้ือพร้อม
ติดตั้งเครื่องเสียง
ประชาสัมพันธ์ติดรถยนต์ 

30,000 - - - สป. 

      

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

1) มาตรการ “การจัดต้ังศูนย์
ยุติธรรมชุมชนต าบลมดแดง” 

- - - - สป. 

2) โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี และการทบทวน
การจัดท าแผนชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 สป. 

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) โครงการประชุมประชาคมต าบล 3,000 3,000 3,000 3,000 สป. 

2) โครงการเวทีประชาคม
หมู่บ้าน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และชุมชน 

12,000 12,000 12,000 12,000 สป. 

3) มาตรการ “แต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น” 

- - - - สป. 

4) กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ อบต. 

- - - - สป. 

5) มาตรการ “ตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีของ อบต. 

- - - - สป. 

  6) กิจกรรม “การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา” 

- - - - สป 

มิติที่ 3 รวม 4 มาตรการ 2 กิจกรรม           
4 โครงการ 85,000 55,000 55,000 55,000  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

มิต ิ ภาคกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรบัปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏบิตัิ
ราชการ
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายใน ตามท่ี
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

1) กิจกรรม “การจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน” 

- - - - สป. 

2) กิจกรรม “ติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน” 

- - - - สป. 

3) กิจกรรม “การรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
รับทราบ” 

- - - - คลัง 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

1) กิจกรรม “การตรวจสอบ
การจัดหาพัสดุ” 

- - - - คลัง 

2) กิจกรรม “ตรวจสอบการ
บริหารงานบุคคล” 

- - - - สป 

4.3 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

1) โครงการฝึกอบรมความรู้
ทางกฎหมายท่ัวไป 

10,000 10,000 10,000 10,000 สป. 

2) กิจกรรม “ส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร” 

- - - - สป. 

3) กิจกรรม “การมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาท้องถิ่น” 

- - - - สป. 

4.4 เสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

1) มาตรการ “เฝ้าระวังการ
คอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน” 

- - - - สป. 

2) กิจกรรม “การติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต” 

200 200 200 200 สป. 

มิติที่ 4 รวม 
1 มาตรการ 8 กิจกรรม           

1 โครงการ 
10,200 10,200 10,200 10,200  
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 

สรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 

มิติที่ 
จ านวน
โครงการ 

จ านวน
กิจกรรม 

จ านวน
มาตรการ 

รวมทั้งสิ้น 
(รายการ) 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 9 1 1 11 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 5 8 3 16 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม 
          ของภาคประชาชน 

4 2 4 10 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการ 
          ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ อปท. 

1 8 1 10 

รวม 4 มิติ 19 19 9 47 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ประกอบด้วย 
 1) โครงการฝึกอบรมธรรมะ 
 2) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 3) โครงการวัฒนธรรมชุมชนกับการอนุรักษ์และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบต.
มดแดง 
 4) โครงการฝึกอบรมการเพาะเชื้อราบิวเวอร์เรีย 
 5) โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6) โครงการปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน (กินอาหารให้เป็นยา) 
 7) โครงการฝึกอบรมการเกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ือความยั่งยืน 
 8) โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟางในครัวเรือน 
 9) กิจกรรม “โตไปไม่โกง” 
 10) โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน (สภานักเรียน) 
 11) โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม (ฝึกศีล สมาธิ ปัญญา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 

13 

 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ประกอบด้วย 
 1) กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) มาตรการ “สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล” 
 3) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
 4) โครงการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานประจ าปี และเผยแพร่ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 
 5) โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 6) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 7) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 8) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
 9) โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 10) มาตรการ “มอบอ านาจ อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ” 
 11) กิจกรรม “ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน” 
 12) โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
 13) กิจกรรม “พ่อ-แม่ ดีเด่น” 
 14) กิจกรรม “เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ” 
 15) กิจกรรม “เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 16) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 17) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ประกอบด้วย 
 1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
 2) โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ติดรถยนต์ 
 3) มาตรการ “การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลมดแดง” 
 4) โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการ
ทบทวน การจัดท าแผนชุมชน 
 5) โครงการประชุมประชาคมต าบล 
 6) โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 
 7) มาตรการ “แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น” 
 8) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต. 
 9) มาตรการ “ตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีของ อบต.” 
 10) กิจกรรม “การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา” 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
 1) กิจกรรม “การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน” 
 2) กิจกรรม “ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” 
 3) กิจกรรม “การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนรับทราบ” 
 4) กิจกรรม “การตรวจสอบการจัดหาพัสดุ” 
 5) กิจกรรม “ตรวจสอบการบริหารงานบุคคล” 
 6) โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายทั่วไป 
 7) กิจกรรม “ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร” 
 8) กิจกรรม “การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น” 
 9) มาตรการ “เฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน” 
 10) กิจกรรม “การติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต” 
 
 
 
 


