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ค าน า 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี   
(พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการก ากับดูแลองค์กรที่ดี
และเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติศักดิ์แห่งการเป็นองค์กรภาครัฐ 
สร้างความเชื่อมันและศรัทธาให้กับประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืนต่อไป นั้น 

          ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติ
เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3            
(พ.ศ.2560 – 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เพ่ือประโยชน์ ในการขับเคลื่อนแผนงาน
และให้สอดคล้องกับห้วยระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ ฯ 

                   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลยาง
โทนจึงได้ขยายกรอบระยะเวลาเป็นสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วย โดยใช้ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ดังเช่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแต่ละ
มิติและประเด็นยุทธศาสตร์ 

          ทั้งนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
จะเป็นเครือ่งมือส าคัญประการหนึ่งใน การขับเคลื่อนเจตจ านงและนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เพ่ือเป็น
การก ากับดูแลองค์กรที่ดี ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ต่อไป 
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        บทน า 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร 

              การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

              การทุจริตในระดบัท้องถิ่น พบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้ของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

              ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภทดังนี้ 
                           1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง 
ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                           2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
                           3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
                           4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ
และขาดคุณธรรมจริยธรรม 
                           5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
                           6) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ
หลากหลายในการตรวจสอบของภาคส่วนต่าง ๆ 
                           7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาก อ านาจ บารมี และอิทธิพล
ท้องถิ่น สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้ 
                                (1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมาที่เก่ียวข้องกับการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าว
เกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะ
ข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
                               (2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม 
สังคมทุนนิยม ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มี
แนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 
                               (3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปัจจุบันมี
รูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมใน
สายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้า
ไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

    ส่วนท่ี 1 
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                               (4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ - จ้าง 
เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วยโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัท
มีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการ
ผูกขาด ได้แก่ การผู้ขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ 
                               (5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความ
ยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
                               (6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
คุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความ
ละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็น
ที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
                               (7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นการยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง 
ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคน
โกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่
เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
2. หลักการเหตุผล 
               ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาต ิ
เป็นปัญหาล าดับต้นๆ ที่ขัดขางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจาก
เกิดข้ึนทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฎข่าวการ
ทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและ
ความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption 
Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่าง
ปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 – 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่ในอันดับที่ 76 
จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ
มาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับ
ที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รปั
ชันอยู่ในระดับสูงแม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ
ปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การ
จัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตใน
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ประเทศไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลงสาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทย
ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง 
(Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย 
ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนบั
ได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้
ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าไดอย่างเต็ม
ศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
              ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม
จากป ีพ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความรวมมือจากฝ่ายการเมือง
หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index:CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่ง
การที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้นการบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาตร์  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 เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนจึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือเป็นมาตรการแนวทางการ
ป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐเพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลยาง
โทนใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารต าบลยางโทน ทั้งนี้ได้
มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่องสร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใสจัดระบบ
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การตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมความคุ้มค่าเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการรณรงค์และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
        องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการ
ด าเนินการเรื่องโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กรให้สามารถทงานด้วยความโปร่งใสตามหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรมโดยประชาชนมีส่วนร่วมสามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบตลอดจน
สามารถตรวจสอบได้และเป็นตามแผนจังหวัดลพบุรีใสสะอาด 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2)  เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  

3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)      

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People 's participation) และตรวจสอบ (People's 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
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5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์
ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล 
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามารประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ  มิ
ชอบของข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

7) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต 

8) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

9) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความ
ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ. 2561 -2565)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 

                       หมายเหตุ : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางโทน ขยายกรอบระยะเวลาให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วย โดยใช ้
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ดังเช่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแต่ละมิติและประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งนี้เป็นไปตาม
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน เรื่อง การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564  เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง
และเป็นไปตามแนวทางส านักงาน ป.ป.ช. ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 
2563 มติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ให้ใชต้่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
 หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
     (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมา
ณ 

(บาท) 
1.การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1) มาตรการส่งเสริม
การปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางโทน 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

2) มาตรการ
เสรมิสร้างองค์
ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

3) มาตรการจดัท า
คู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
ยางโทน  

0 0 0 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง สังคม
ให้เด็กและเยาวชน 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กิจกรรม 
“โตไปไม่โกง”) 
 

 10,000 10,000 10,000 10,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ส่วนท่ี 2 6 

 



 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

  โครงการ/
กิจกรรม/      
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  หมาย
เหตุ 

2.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ

ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

1) มาตรการการ
สร้าง ความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 
 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

2.2 มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

2) มาตรการออก
ค าสั่ง มอบหมายของ
นายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปลัด 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหัวหน้า
ส่วนราชการ 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
  
 
 
 
 
 

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าท่ีให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

1)  กิจกรรมการลด 
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

2) โครงการลด 
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการ ปฏิบตัิ
ราชการ 
 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

3) มาตรการมอบ 
อ านาจอนุมัติ อนุญาต 
สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิ
ราชการ 
 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.4 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

1) มาตรการ 
“จัดท า ข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 
 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

2) กิจกรรม “การ
จัดท า ข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการของ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลยางโทน” 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 



มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
 หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 
     (บาท) 

งบประมาณ 
     (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

1) จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็น
การอ านวย
ความสะดวก
แก่ประชาชนได้
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ 
ตามอ านาจ
หน้าท่ีของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

1) มาตรการ 
“ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล  

0 0 0 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

2) กิจกรรมอบรม
ให้ความรู้ตาม 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 
พ.ศ.2540 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

4.การ
เสรมิสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การ
ปฏิบัติ
ราชการ
ของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

๑)มีการจดัวาง
ระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)กิจกรรมตดิตาม 
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

 


