
 
 

 

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 (พ.ศ. 2562 – 2564) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน 
 

โดย 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน 
อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 
 



ค าน า 
 

  สภาพสังคมปัจจุบัน  การทุจริตคอร์รัปชันถือว่าเป็นปัญหาที่ขยายวงกว้าง  ส่งผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อเสถียรภาพทางการเมือง  การพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคม  และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท าให้
ประเทศต่างๆตระหนักถึงร้ายที่เกิดข้ึนจากการทุจริตมากข้ึน  
  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน ได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  (พ.ศ. 2562 – 
2564) ประกอบด้วย  ๖ ยุทธศาสตร์ คือ  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
                                            CPI) ของประเทศไทย   

ซึ่งแผนปฏิบัติการ ปูองกันการทุจริต   (พ.ศ. 2562 – 2564)  เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้
ประชาชน  ข้าราชการ   มีความรู้   ความเข้าใจ  บทบาท  ภารกิจ  ของหน่วยงานราชการ  เพื่อจะได้มีส่วนร่วม
ในแก้ไขปัญหา  และเข้าใจในปัญหาการทุจริตได้มากยิ่งขึ้น  ตลอดจนเข้าใจกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอบรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการเฝูาระวังการทุจริต  เป็นต้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
จะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 (พ.ศ. 2562 – 2564) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน 
………………….. 

 
ส่วนที่  1  บทน า 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ิน ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพื่อให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพิ่มมากขึ้นยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1. การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง  
 2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
 3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
 4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 5. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
 6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน  

สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังน้ี  
 1) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่
ท าให้เกิดการทุจริต 
 2) สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 
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3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่าน้ี 
 4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงการพื้นฐานภาครัฐ 
 5) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ”ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6) การขาดคุณธรรม จริยธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความลายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
 7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุน้ี ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เป็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
** หมายเหตุ  : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง
ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แต่ละแห่งสามารถน า SWOT Analysis และ  McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
การทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่ง 
 
การทุจริตคืออะไร   

“ทุจริต”  หมายถึง  ประพฤติช่ัว  คดโกง  ไม่ซื่อตรง 

“การทุจริตต่อหน้าที่”    หมายความว่า  ปฎิบัติหรือละเว้นอย่างใดในต าแหน่งหน้าที่หรือปฎิบัติ หรือ  ละเว้น
การปฎิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อื่นช่ือว่าต าแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งที่ตนมิไดมีต าแหน่งหน้าที่นั้น  
หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  การทุจริต
ต่อหน้าที่  การฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือคอร์รัปช่ัน ล้วนมีความหมายอย่างเดียวกัน 

สาเหตุท่ีมีการทุจริต 

    ปัจจัยภายใน   ได้แก่  สิ่งที่อยู่ในใจ  อยู่กับตัวของแต่ละบุคคล  คือ 

1.1 การหย่อนคุณธรรมความซื่อสัตย์ 
1.2 โอกาส 
1.3 สิ่งจูงใจ 
1.4 การเสี่ยงภัย  
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 ปัจจัยภายนอก   ได้แก่  สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ  ตัว คือ  

2.1 ด้านเศรษฐกิจและการครองชีพ 
2.2 ด้านการเมือง 
2.3 ด้านสังคม 
2.4 การบริหารของรัฐขาดประสิทธิภาพ 
2.5 ช่องว่างของกฎหมาย 
2.6 ต าแหน่งหน้าที่เอื้อต่อการทุจริต 
2.7 อยู่ภายใต้อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมและอิทธิพลของผู้ทุจริต 
2.8 ติดอบายมุขและมลูเหตุอื่น ๆ  

ทุจริตในเรื่องอะไรบ้าง  

1. ฝุาฝืน หลีกเลี่ยง  หรือบิดเบือน  ระเบียบแบบแผน  หรือกฎข้อบังคับ 
2. จูงใจ  เรียกร้อง  ขมขู่  หน่วงเหนี่ยวหรือกลั่นแกล้ง  เพื่อหาประโยชน์ใส่ตนหรือพวกพ้อง 
3. สมยอม รู้เห็นเป็นใจ  เพิกเฉย  หรือละเว้นการกระท าในการที่ปฎิบัติหรือรับผิดชอบตามหน้าที ่
4. ยักยอก  เบียดบังซึ่งทรัพย์สินของทางราชการ 
5. ปลอมแปลง  หรือกระท าการใดๆ  อันเป็นเท็จ 
6.  มีผลประโยชน์ร่วมในกิจการบางประเภทที่สามารถใช้อ านาจหน้าที่ของตน บันดาลประโยชน์ได้  

 7.  สมยอมเสนอราคา  หรือการฮั้ว  เพื่อก าหนดราคาอันเป็นการเอาเปรียบรัฐ    

แนวทางการปูองกันการทุจริต  

 ประชาชนมีช่องทางในการช่วยปูองกันการทุจริตได้หลายระดับ  คือ   ระดับบุคคล   และระดับชุมชน/
ท้องถ่ิน  และระดับสังคม  

ช่องทางในการป้องกันการทุจริต 

1. ระดับบุคคล 

1.1 การมีจิตใจสุจริต 
1.2 ตัวเองจะต้องไม่ประพฤติ  ปฎิบัติ  หรือท าการทุจริต 
1.3 ตัวเองจะต้องไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้คนอื่นทุจริต 
1.4 หากพบเห็นการทุจริตต้องช่วยกันตักเตือน แนะน าหรือแจ้งเบาะแส 
1.5 ฝึกวินัยในตนเอง  สร้างคุณธรรมในจิตใจ 
1.6 ไม่ท าการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม 
1.7 ไม่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้อื่นทุจริต 
1.8 ไม่เลือกคนทุจริตหรือเคยทุจริตเข้าสภา 
1.9 เมื่อพบเห็นการทุจริตให้ตักเตือนแนะน า  หรือด าเนินการอย่างอื่น 
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2. ระดับชุมชน  

2.1 การรวมกลุ่ม 
2.2 การสร้างเครือข่าย 
2.3 การประชุมวางแผน 
2.4 การก าหนดกติกาชุมชน 
2.5  การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว 

3. ระดับสังคม  

3.1 สมัครเข้าเป็นองค์กรสมาชิกเครือข่าย 
3.2 การแจ้งเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต 
3.3 การขอรับการสนับสนุนการด าเนินงาน 
3.4 การร่วมเคลื่อนไหว 
3.5 สมัครเป็นเครือข่ายองค์กรภายนอก 
3.6 แจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริตในพื้นที ่
3.7 ขอรับการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 
3.8 การร่วมเคลื่อนไหว 

4. ระดับชุมชน 

4.1 รวมกลุ่มขึ้นในชุมชน 
4.2 สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่ม  ตั้งชมรม 
4.3 ประชุม/วางแผนการด าเนินการ 
4.4   ก าหนดกฎหมู่บ้าน / กติกาชุมชน     
4.4 การด าเนินกิจกรรม / รณรงค์ต้านการทุจริต 
4.5 ร่วมลงช่ือถอดถอนคนทุจริตออกจากต าแหน่ง 
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2.หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความรุ่นแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันและมักจะปรากฎข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ( Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
การทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ( Transparency Intemational – IT) 
พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยใน
ปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 
2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการ
คอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
         แมว่้าในช่วงระยะทีผ่า่นมา ประเทศไทยได้แสดงใหเ้หน็ถึงความพยายามในการปราบปรามการปอูงกนั
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อย
ถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของส าคัญไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้าง
สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง ( Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของ
สังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติด
กับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอรัปช่ันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่
สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
         ปจัจบุนัยุทธศาสตรช์าติว่าด้วยการปอูงกนัและปราบปรามการทจุรติทีใ่ช้อยู่เปน็ฉบบัที ่3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง  
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หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงข้ึนได้น้ัน การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
                                   CPI) ของประเทศไทย               
3.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมืองข้าราชการ 

ฝุายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน 
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(Good   Governance) 
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม  (people’s  participation )   และตรวจสอบ  (people’s   

audit)   ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5) เพื่อพัฒนาระบบ  กลไก   มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4.เป้าหมาย 
 ๑)  ข้าราชการฝุายการเมือง  ข้าราชการฝุายบริหาร   บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  รวมถึง
ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถ่ิน  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๒)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ  มิชอบ
ของข้าราชการ 
 ๓)  โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ๔)  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
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 ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5.ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ๑)  ข้าราชการฝุายการเมือง   ข้าราชการฝุายบริหาร  บุคลากรขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึง
ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตส านึกรักท้องถ่ินของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม    และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต ( Anti –Corruption )   จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม   หลักธรรมาภิบาล  รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 ๒)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good  Governance)  มีความโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 ๓)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตส านึกรักท้องถ่ิน  อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต 
 ๔)  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ   จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ  
ด้านการปูองกันการทุจริต    อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 (พ.ศ. 2562 – 2564) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน 
………………….. 

 
ส่วนที่  2  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                                    
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
งบประมาณ(บาท) งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ(บาท) 

1.การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้างจิต 
ส านึกและความ
ตระหนักแก่ 
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ 
การเมือง 
ฝุายบริหาร 
ข้าราชการเมือง 
ฝุายสภาท้องถิ่น 

1.1.1(1)โครงการข้าราชการ
ไทยไร้ทุจริต 
1.1.2(1)มาตรการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของ อบต.ปอพาน 
1.1.2(2)โครงการอบรมด้าน
วินัยและคุณธรรมจริยธรรม 
1.1.2(3)มาตรการ”เสริมสร้าง 
องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต” 
1.1.3(1)มาตรการ”จัดท าคู่มือ 
การปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” 
1.1.3(2)มาตรการ”ปลูกฝัง
องค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เก่ียวกับ 
Conflict of Interest” 
1.1.3(3)โครงการ”อบรมการ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(e-GP)” 

20,000 
 
- 
 
 
 

20,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

20,000 
 
- 
 
 
 

20,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

20,000 
 
- 
 
 
 

20,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

1.2.1(1)มาตรการ”รณรงค์ 
เผยแพร่การสร้างค่านิยมการ
ต่อต้านการทุจริต” 
1.2.1(2)มาตรการ”ส่งเสริม
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
เพื่อสร้างเครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริต(กิจกรรมการประชุม
พบปะหน่วยงานศูนย์
ประสานงานเพื่อสวัสดิการ
ประชาชน กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการชุมชนกลุ่ม 
อาชีพและกลุ่มสตรี) 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ(บาท) 

  
 

1.2.2(1)โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนารายได ้
1.2.3(1)มาตรการ”ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานและการใช้ชีวิต ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

30,000 
 
 
- 

30,000 
 
 
- 

30,000 
 
 
- 

 1.3 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1(1),1.3.3(1)โครงการ
ค่ายเยาวชน ส านึกรักท้องถิ่น 
เสริมสร้างความสมานฉันท ์
1.3.1(2)โครงการคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
1.3.1(3)มาตรการสอดแทรก
หลักสูตรการเรียนการสอนตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
1.3.2(1)โครงการประกวดพูด 
สุนทรพจน์ต่อต้านคอร์รัปชั่น :
หัวข้อคอร์รัปชั่น ฉันไม่ขอรับ 
1.3.2(2),1.3.3(1)โครงการ
ยุวชนไทยใส่ใจพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

30,000 
 
 

20,000 
 
 
 
- 
 
 

10,000 
 
 

30,000 
 

 

30,000 
 
 

20,000 
 
 
 
- 
 
 

10,000 
 
 

30,000 
 

 

30,000 
 
 

20,000 
 
 
 
- 
 
 

10,000 
 
 

30,000 
 

 
มิติที่ 1 รวม 9 โครงการ 8 มาตรการ 180,000 180,000 180,000 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

งบประมาณ(บาท) งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

2.การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 
 

กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1(1),2.2.2(1),2.2.3 
(1)มาตรการ”ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางการ
ประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Petformance 
Assessment : LPA )”(ด้าน
การบริหารจัดการ ด้านการ
บริหารบุคคล ด้านบริหาร
การเงิน ด้านการบริการ
สาธารณะ) 
2.2.1(2),2.2.2.(2)โครงการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA) 
2.2.1(3)มาตรการ”สร้าง
ความโปร่งใสในการบริหาร 
บุคคล” 
2.2.2(3)มาตรการ”ให้และ
เปิดเผยข้อมูลในการจัดซ้ือจัด
จ้าง” 
2.2.3(3)มาตรการ”ยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน” 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 2.3 มาตรการการ 
ใช้ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

2.3.1(1)มาตรการ”จัดท าคู่มือ
ส าหรับประชาชนตาม
พระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558” 
 

- - - 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

งบประมาณ(บาท) งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.3.1(2),2.3.2(1)มาตรการ”
ลดขั้นตอนและอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน” 
2.3.1(3),2.3.2(2)โครงการ
ออกใบอนุญาต 1 วัน 

- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 

 2.4 
การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงานบุคคล ใน
การด าเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

2.4.1(1),2.4.2(1),2.4.3 
(1)มาตรการยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

- - - 

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1(1)มาตรการ”ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอพาน 
2.5.1(2)มาตรการ”จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.5.2(1)มาตรการ”ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ 
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2.5.3(1)มาตรการ”แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ือง
ร้องเรียน” 
2.5.3(2)มาตรการ”ส่งเสริม
การด าเนินงานศูนย์รับเร่ือง
ร้องเรียน องค์การบริหารส่วน
ต าบลปอพาน” 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

มิติที่2 รวม 15  มาตรการ - - - 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

งบประมาณ(บาท) งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

3. .การ
ส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วม
ของ
ประชาชน 

3.1จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจ การ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1(1)มาตรการ”ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต. 
ปอพาน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
3.1.1(2)โครงการอบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 
3.1.2(1)มาตรการ”เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย”(ข้อมูลการจัดซ้ือ 
จัดจ้างแผนพัฒนา ข้อมูล
รายงานทางการเงิน ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
รายงานผลการด าเนินฯลฯ) 
3.1.3(1)มาตรการ”จัดให้มี
ช่องทางที่ให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของอบต.ปอพาน 
”(website/Facebook 
/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/เสียงตาม
สาย/รถประชาสัมพันธ ์/วิทยุ/ 
วารสาร/ไวนิล/รายงานผลการ
ด าเนินงานฯลฯ) 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 3.2การรับฟังความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

3.2.1(4)มาตรการ”ส่งเสริม
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
เพื่อสร้างเครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริต(กิจกรรมการประชุม
พบปะหน่วยงานศูนย์
ประสานงานเพื่อสวัสดิการ
ประชาชนกิจกรรมประชุม
คณะกรรมการชุมชนกลุ่มอาชีพ
และกลุ่มสตรี) 
3.2.2(1)มาตรการ”จัดให้มี
ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่
เข้าถึงง่ายและหลากหลาย” 

มิติที่ 1 
1.2.1(2) 

 
 
 
 
 
 
 
- 

มิติที่ 1 
1.2.1(2) 

 
 
 
 
 
 
 
- 

มิติที่ 1 
1.2.1(2) 

 
 
 
 
 
 
 
- 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

งบประมาณ(บาท) งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  3.2.3(1)มาตรการ”รายงาน
ผลความก้าวหน้าเร่ืองร้องเรียน
ให้ผู้ร้องทราบ” 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

 3.3การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.3.1(1)โครงการฝึกอบรม
สัมมนาการจัดกิจกรรมเวที
ประชาคม เพื่อจัดท าแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
3.3.1(1),3.3.1(2),3.3.1(3)
มาตรการ“ส่งเสริมให้ ปชช. 
มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปอพาน 

30,000 30,000 30,000 

มิติที่ 3 รวม 7 มาตรการ 1 กิจกรรม 1 
โครงการ 

30,000 30,000 30,000 

4.การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรม 
การตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

4.1.1(1)มาตรการ”ติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน” 
4.1.2(1)มาตรการ”การ
ควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยงระดับส่วนงานย่อย
และระดับองค์กร” 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 4.2การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

4.1.1(1),4.2.2(1),4.2.3(1)
มาตรการสนับสนุนการตรวจสอบ
โดยภาคประชาชน(People’s 
audit)”(ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/
website/social media/,
วารสาร/รายงานผลการ
ด าเนินงาน/ปูายประชาสัมพันธ์/  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

งบประมาณ(บาท) งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.3.1(1)มาตรการ”ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น” 
4.3.2(1)มาตรการ”การ
ตรวจสอบฝุายบริหาร” 
4.3.2(2)มาตรการ”ตั้งกรรมการ
สภา อบต.” 
4.3.2(3)มาตรการ”ส่งเสริมให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการประชุมสภาท้องถิ่น” 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 4.4 เปลี่ยนแปลง
เป็นเสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community)และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

4.4.1(1)โครงการการพัฒนา
เครือข่ายองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอพาน โปร่งใส ร่วมใจ
ต้านทุจริต 
4.4.1(2),4.4.2(1)โครงการจัด
นิทรรศการ”วันต่อต้านคอร์รัปชั่น
สากล(ประเทศไทย)”
Transparent Thailand 
4.4.2(2)มาตรการ”เสริมสร้าง
องค์ความรู้การเฝูาระวังการ
ทุจริต” 
4.4.2(3)โครงการอบรม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
- 
 
 
- 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
- 
 
 
- 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
- 
 
 
- 

มิติที่4 รวม 8 มาตรการ 3 กิจกรรม 20,000 20,000 20,000 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ. 2562 – 2564) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน 

………………….. 
 

ส่วนที่  3  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ                                    
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มิติท่ี 1 โครงการท่ี 1.1.1 
1.ชื่อโครงการ 
 โครงการ  “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”  
2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ด้วยแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุก
ภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับฐาน
ความคิดของคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐให้เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน  โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักคุณธรรม  จริยธรรมและวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ทุกเพศ
ทุกวัยและทุกกลุ่มอาชีพใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริตให้แก่เด็ก เยาวชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพื่อน าไปสู่การปฏิรูป
การเมืองและสังคม ให้เอื้อต่อการปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเปูาหมายส าคัญ  ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
ในองค์กรมีความช่ือสัตย์มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มข้ึน มี
ความตระหนักถึง  ภัยการทุจริตของทุกภาคส่วนเพิ่มข้ึน  รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และข้าราชการเพื่อลดความเสี่ยงในการท าทุจริต 
 ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพานจึงได้จัด
โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อขยายผลเครือข่ายตรังโปร่งใส  ร่วมใจต้านทุจริตให้
ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมายในองค์กรที่เพิ่มข้ึน  ซึ่งได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี  2558 มาจนถึงปัจจุบัน  เพื่อให้ความรู้  
ความเข้าใจในสาระส าคัญขององค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติราชการ  โดยค านึงถึงความถูกต้อง
ตามกฎระเบียบของราชการและเพื่อเปิดโอกาสให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อที่จะหาแนวทางการพัฒนางานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  อันจะน าไปสู่การสร้างกลไก/เครื่องมือต่างๆที่เป็น
นวัตกรรมใหม่ๆในการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน  โปร่งใส่และตรวจสอบได้ 
3 วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปลูก-ปลุกจิตส านึกและค่านิยมของข้าราชการฝุายการเมืองและฝุายประจ าให้ตระหนักถึงพิษ
ภัยจากการทุจริต  โดยการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 3.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือในการทุจริตและปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3.3  เพื่อให้เกิดการต่อยอดและขยายผลการรวมกลุ่มเครือข่ายนครยะลาโปร่งใส  ร่วมใจต้านทุจริตใน
การสร้างเครือข่ายและอุดมการณ์  รวมถึงค่านิยมร่วมกันในการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน( Anti-Corruption)จน
ปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
 3.4 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรได้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในการคิดริเริ่มนวัตกรรม/กลไก ใหม่ๆที่จะปรับปรุง  การท างานให้มีมาตรฐานและโปร่งใสสามารถลด
ความเสี่ยงของงานที่มีจุดเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตได้ 
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4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 -  ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน 87 คน  
 -  ผลการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 80  
 -  ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ  80  

-  กิจกรรมต่อเนื่องหลังจากเข้าร่วมโครงการ  มากกว่า  4  ครั้ง 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  
6.  วิธีด าเนินการ 
 ข้ันตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม  
 ข้ันตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร  
 ข้ันตอนที่ 3 จัดการฝึกอบรม  
 ข้ันตอนที่ 4 การวัดผลการฝึกอบรม  
 ข้ันตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน 20,000  บาท  
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 -  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการปลูกฝังจิตส านึกต้านการทุจริต  
 -  ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย  
 -  ร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการ  
 -  จ านวนกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากการเข้าร่วมโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-19- 
 
มิติท่ี 1 โครงการท่ี  1.1.2 (2) 
1  ชื่อโครงการ 
 โครงการ “อบรมด้านวินัย และคุณธรรม  จริยธรรม”  
2  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน  และสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตที่มากับ
กระแสโลกาภิวัตน์  มีรากฐานที่ส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศน้ันๆ  ให้เป็นคนดี  มีวินัย  ใฝุคุณธรรม
จริยธรรม  ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการบริการสาธารณะแก่ประชาชน  ใช้อ านาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐใน
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และคาดหวังจากประชาชนว่า”เจ้าหน้าที่ของรัฐ”ต้องรับผิดชอบดูแล  จัดการ  
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ  การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ต่อประเทศชาติ 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  จึงเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด  เพื่อให้
ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตส านึก  ให้มีวินัย  และคุณธรรม จริยธรรม  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  รวมทั้งมี
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  วัฒนาธรรมค่านิยม  ด้วยการมีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน  ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดท าโครงการอบรมด้านวินัย  และคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่  ด้านวินัย  และมีคุณธรรม  จริยธรรม  เข้าใจหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา  ไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ 
 3.2  เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  สร้างจิตส านึกในการกระท าความดี  รู้จักการให้  การเสียสละและ
การบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
 3.3  เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลปอพานในการเสริมสร้างวินัย  
คุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 -  ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  87  คน 
 -  ผลการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 80  
 -  ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 85  
5.  พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  
6.  วิธีด าเนินการ 
 ข้ันตอนที่ 1 ก าหนดวันและประสานงานวิทยากร และส ารวจผู้เข้าร่วมการอบรม  
 ข้ันตอนที่ 2 จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ  
 ข้ันตอนที่ 3 เตรียมการจัดการอบรมตามโครงการ  
 ข้ันตอนที่ 4 ด าเนินการจัดอบรมตามโครงการ  
 ข้ันตอนที่ 5 การติดตามและประเมินผล  
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564  
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8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน 20,000 บาท  
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
 - ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย  
 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ  
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มิติท่ี 1 โครงการท่ี  1.2.2 (2) 
1  ชื่อโครงการ 

 โครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนารายได้ 
2  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่5)  
พ.ศ.2546 มาตรา  66  องค์การบริหารต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม 
           องค์การบรหิารสว่นต าบล ปอพาน  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีพื้นที่อาณาเขตและสถาน
ประกอบการที่จะต้องจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีปูาย  และค่าธรรมเนียมและ
ใบอนุญาตต่างๆ จึงต้องหาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน 
จึงได้จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนารายได้  ให้มีความถูกต้องและเกิดความยุติธรรมในการจัดเก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ และสร้างความเข้าใจอันดีให้กับประชาชนผู้เสียภาษี 
3.  วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพื่อเป็นการจูงใจและเชิญชวนให้ประชาชนพร้อมใจกันเสียภาษีตามก าหนดเวลา 
            3.2 เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน 
            3.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน 
            3.4 เพื่อสร้างทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 -  ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 85  
 -  เก็บภาษีได้เพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 10  
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  
6.  วิธีด าเนินการ 
 ข้ันตอนที่ 1 รวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยทั่ว
กัน รณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินโครงการ  
 ข้ันตอนที่ 2 คณะท างานแต่ละภารกิจลงพื้นที่จูงใจและเชิญชวนให้ประชาชนพร้อมใจกันเสียภาษีตาม
ก าหนดเวลา 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564  
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 20 ,000 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชน สนใจหันมาช าระภาษีมากขึ้น  เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ปอ
พาน กับประชาชนผู้เสียภาษี  เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล ปอพาน  
ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน ประชาชนเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการพัฒนา
บ้านเกิดของตนเอง 
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มิติท่ี 3 โครงการท่ี 1.3.1 (2) 
1. ชื่อโครงการ 

 โครงการ โครงการคุณธรรม  จริยธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ด้วยปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดข้ึนมาเป็นเวลานานและนับวันย่ิงทวี
ความรุนแรงมาข้ึนทั้งในเชิงขนาดและความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการบริหาร
จัดการตลอดจนการปฏิบัติงานที่ต้องยึดระเบียบกฎหมาย และหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
คู่คุณธรรมและพร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลาโดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่
โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและน าผลที่ได้จากการประเมินเพื่อใช้ในการก าหนดนโยบาย
ส่งเสริมธรรมาภิบาลและปูองกันการทุจริต พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มี
ภาพลักษณ์ที่ดีข้ึนในอนาคต   
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน จึงได้จัดโครงการคุณธรรม  จริยธรรม   ตามหลักธรรมาภิบาล
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของคุณธรรม  จริยธรร ในการปฏิบัติ สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
การด าเนินชีวิต ได้  
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รับช่ัน ของ อบต. 
 3.2 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปช่ันแก่
ผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  สมาชิกสภาฯ ในพื้นที่  
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  สมาชิกสภาฯ จ านวน 87 คน 
5.  พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน 
6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1 เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ  
 6.2 ประสานงานกับกลุ่มเปูาหมาย วิทยากร และสถานที่ด าเนินการอบรม  
 6.3 ด าเนินการอบรมตามโครงการ  
 6.4 ประเมินโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรมและสรุปผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 2 0,000 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปช่ันที่น ามาเผยแพร่  
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มิติท่ี 3 โครงการท่ี 1.3.2 (1) 
1. ชื่อโครงการ 

 โครงการ โครงการประกวดพูด สุนทรพจน์ต่อต้านคอร์รัปช่ัน :หัวข้อคอร์รัปช่ัน ฉันไม่ขอรับ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาค
ส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  มีเปูาหมายที่มุ่งประสงค์ให้เยาวชนมีความส านึกรักท้องถ่ิน  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ตระหนักถึงภัยการทุจริต  มีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 ดังนั้น  เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่สามารถมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปช่ันตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ฯข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลปอพานจึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริตข้ึน  เพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1  ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่เยาวชนในพื้นที่ โดยการประกวดพูดสุนทร
พจน์ต่อต้านคอร์รัปช่ัน :หัวข้อคอร์รัปช่ัน ฉันไม่ขอรับ 
 3.2 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปช่ันแก่
เยาวชนในพื้นที่ โดยการประกวดพูดสุนทรพจน์ต่อต้านคอร์รัปช่ัน :หัวข้อคอร์รัปช่ัน ฉันไม่ขอรับ 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่  มากกว่า 5  เรื่องข้ึนไป  
5.  พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  
6.  วิธีด าเนินการ 
 ข้ันตอนที่ 1 ก าหนดหัวข้อและแนวทางการประกวดพูดสุนทรพจน์ต่อต้านคอร์รัปช่ัน :หัวข้อคอร์รัปช่ัน 
ฉันไม่ขอรับ 
 ข้ันตอนที่ 2 ประกวดพูดสุนทรพจน์ต่อต้านคอร์รัปช่ัน :หัวข้อคอร์รัปช่ัน ฉันไม่ขอรับ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 1 0,000 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปช่ันที่น ามาเผยแพร่  
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มิติท่ี 3 โครงการท่ี 1.3.2 (2) 
1. ชื่อโครงการ 

 โครงการ โครงการยุวชนไทยใส่ใจพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาค
ส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  มีเปูาหมายที่มุ่งประสงค์ให้เยาวชนมีความส านึกรักท้องถ่ิน  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ตระหนักถึงภัยการทุจริต  มีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน และการพัฒนาท้องถ่ิน 
 ดังนั้น  เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่สามารถมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปช่ันตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ฯข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลปอพานจึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริตข้ึน  เพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1  ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต และการพัฒนาท้องถ่ินแก่เยาวชนในพื้นที่ 
 3.2 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปช่ันและการ
พัฒนาท้องถ่ินแก่เยาวชนในพื้นที่ 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่  มากกว่า 5  เรื่องข้ึนไป  
5.  พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  
6.  วิธีด าเนินการ 
 ข้ันตอนที่ 1  รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก  ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต  อาทิ  กฎหมาย  ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก 
 ข้ันตอนที่ 2 เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้เยาวชนได้รับทราบข้อมูล  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 3 0,000 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปช่ันที่น ามาเผยแพร่ 
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มิติท่ี 3 โครงการท่ี 3.3.1 (1) 
1. ชื่อโครงการ 

 โครงการ “โครงการฝึกอบรมสัมมนาการจัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพื่อจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 การพัฒนาท้องถ่ินให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนตามการให้บริการสาธารณะ  และสามารถ
ก้าวพ้นทุกวิกฤตที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์  มีรากฐานที่ส าคัญจากการแผนชุมชนและแผนพัฒนา  ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนและประชาชนอย่างแท้จริง มีการจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและต่อประเทศชาติ 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  จึงเล็งเห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพื่อจัดท าแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน 
3.  วัตถุประสงค์. 
 3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการประชาคม เพื่อจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา แก่
คณะกรรมการจัดท าแผน ผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไป 
 3.2 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา แก่คณะกรรมการ
จัดท าแผน ผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไป 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 โครงการที่บรรจุในแผนชุมชนและแผนพัฒนา  
5.  พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  
6.  วิธีด าเนินการ 
 ข้ันตอนที่ 1  รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเวทีประชาคม 
เพื่อจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา 
 ข้ันตอนที่ 2 จัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพื่อจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 30 ,000 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนโครงการที่สอดคล้องกับการท าประชาคม  
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มิติท่ี 4 โครงการท่ี 4.4.1 (1) 
1. ชื่อโครงการ 

 โครงการ ”โครงการการพัฒนาเครือข่ายองค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาค
ส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  มีเปูาหมายที่มุ่งประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีความซื่อสัตย์  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  จรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มข้ึน ตระหนักถึงภัยการทุจริตของทุกภาค
ส่วนเพิ่มข้ึน  รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่เพื่อลด  ความเสี่ยงในการท าทุจริต 
 ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯข้างต้นองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอพานจึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตข้ึน  เพื่อให้สามารถ
แปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 1  ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  
ข้าราชการฝุายประจ า  ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป  ตลอดจนผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไป 
 3.2 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ข้าราชการฝุายประจ า  ลูกจ้างประจ า  พนักงานทั่วไป   ตลอดจนผู้น าชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่  มากกว่า 5  เรื่องข้ึนไป  
5.  พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  
6.  วิธีด าเนินการ 
 ข้ันตอนที่ 1  รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก  ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต  อาทิ  กฎหมาย  ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก 
 ข้ันตอนที่ 2 เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ผ่านโครงการ/กิจกรรม  และสื่อช่องทางต่างๆ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 10 ,000 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่   
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มิติท่ี 4 โครงการท่ี 4.4.1 (2) 
1. ชื่อโครงการ 

 โครงการ โครงการจัดนิทรรศการ “วันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล  (ประเทศไทย)” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาค
ส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  มีเปูาหมายที่มุ่งประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีความซื่อสัตย์  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  จรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มข้ึน ตระหนักถึงภัยการทุจริตของทุกภาค
ส่วนเพิ่มข้ึน  รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่เพื่อลด  ความเสี่ยงในการท าทุจริต 
 ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯข้างต้นองค์การบริหารส่วน
ต าบลปอพาน จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตข้ึน  เพื่อให้
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  
ข้าราชการฝุายประจ า  ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป  ตลอดจนผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไป 
 3.2 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ข้าราชการฝุายประจ า  ลูกจ้างประจ า  พนักงานทั่วไป   ตลอดจนผู้น าชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่  มากกว่า 5  เรื่องข้ึนไป  
5.  พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  
6.  วิธีด าเนินการ 
 ข้ันตอนที่ 1  รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก  ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต  อาทิ  กฎหมาย  ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก 
 ข้ันตอนที่ 2 จัดนิทรรศการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 10,000 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปช่ันที่น ามาเผยแพร่ 



 
 


