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ค าน า 

  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้
เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการ
บริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างปะเทศได้อย่างทัดเทียม และ
จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการและพัฒนาควบคู่ไปพร้อมกัน โดยการการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยม
อ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 

  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลนายาง
กลักประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔ ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนา
ยางกลัก ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
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สารบญั 

เรื่อง                                   หน้า  

ส่วนที่ ๑ บทน า 
หลักการและเหตุผล              ๑   
วิสัยทัศน์                 ๒ 
พันธกิจ                  ๒ 
วัตถุประสงค์การจัดท าแผน      ๒ 
เป้าหมาย        ๓ 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน      ๓ 
ส่วนที่  ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
มิติที่ ๑   การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต    ๕ 
มิติที่ ๒   การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต    ๘ 
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน  ๑๑ 
มิติที่ ๔   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ   ๑๓ 

   การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติที่ ๑   การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต    ๑๕ 
   
ภาคผนวก  
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ส่วนที่ ๑ บทน า 

๑.การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิผลไม ่

  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้การบริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อการของชุมชนมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้ มีแนวโน้ม
ของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึนเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 

๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กร 

๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบในภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 

๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องและปราบปรามการทุจริต
พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง 
กฎหมายระเบียบไม่รัดกุม และอ านาหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

 



๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุประสงค์ สังคมทุนนิยม ท าให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุจึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

 
๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น

โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตเป็นความชอบธรรมในสายของประชาชนขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตขอบบุคคลเหล่านี้ 

 
๔) การผูกขาดในบางกรณีการด าเนินการของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ

ผูกขาดดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของรัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดใน
โครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

 
๕) การได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง

ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

 
๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น

พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวต่อบาปน้อยลง
และมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น

ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริต
เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการฉ้อราษฎร์บังหลวง 
โดยไม่มีความละลายต่อบุญและบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

หลักการเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจในการ
ปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารระด้านต่างๆ ซึ่ง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น ในการปฏิบัติงานและการด าเนินการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ 
หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน และนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิง
ขนาด และความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต ซึ่งทางคณะกรรมการการรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ตาม



ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ได้ก าหนดโดยให้ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ธรรมาภิบาลในการทุจริตได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทร์
จันโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็
ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล 

 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก จึงได้
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ เพ่ือเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก เพ่ือบรรลุเป้าหมายและให้ทุก
หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลักใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มุ่งเน้นให้ด าเนินการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก
อย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามาตรฐาน
คุณธรรม และคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกัน
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่ในฉบับที่ ๓  เริ่มจากปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งการเป็นประเทศที่มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมใหม่ที่ประชาชน
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานรัฐ ตลอดจนประชาชน ใน
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านการโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารายประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมลใสสะอาด ประเทศชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้ทุจริต ไม้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงงขึ้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติชอบ โดยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ การด าเนินงานหลักออกเป็นยุทธศาสตร์ การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ จึงได้ตระหนักและให้



ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรม สุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 
 
 
 

วิสัยทัศน์         

“ชุมชนพอเพียง  ราษฏรเป็นสุข” 

พันธกิจ ( Zmision )     
                       ค าอธิบายพันธกิจ   

๑. พัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคภายในต าบลให้มีคุณภาพ สะดวก
และปลอดภัย และเชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคมระหว่างต าบล อ าเภอให้มีความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร
และการคมนาคม 

๒. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์และภูมิปัญญา สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็น
มิตร กับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่งคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

๓. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยที่สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 

๔. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตรับความ
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาคทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภายใต้ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรมพัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู้และความ
สร้างสรรค์ของคนไทย 

๕. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วม 
ของชุมชนรวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ทาง
ธรรมชาติ 

๖. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณีดั่งเดิม ให้ได้สืบทอดและการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพ่ือให้
คงอยู่สืบไปในกระแสโลกาภิวัฒน์ 

  
 
 
 
 
 
 
 

  



วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ

ฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓) เพ่ือให้การบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี 
๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมและตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕) เพ่ือพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

เป้าหมาย 
 ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สูงกว่าร้อยละ ๕๐ประโยชน์ของการจัดท าแผนเป็นกลไกและ
เครื่องมือที่ส าคัญในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กรส่งผลให้การบริหารงานมีความโปร่งใสจัดท าบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปัญหาการทุจริตได้ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความ
พึงพอใจ และศรัทราของประชาชนต่อการบริหารงานของหน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนายาง
กลัก จัดท าแผนป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติแล้วจะส่งผลถึงระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ด้วย 
 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายธุรกิจ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชน

ในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต จากการปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรมหลักธรรมาภบิาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารเมืองที่ดีมีความโปร่งใสเป็น
ธรรมและตรวจสอบได้ 

๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่จิตส านึกรัก
ท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้าแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรปกครองที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกัน
เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 



ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

มิต ิ  ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. การสนับสนุนท่ี
ทนต่อการ
ทุจริต 

๑.๑ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความคิดตระหนัก
แก่บุคคลากรทั้ง
ข้าราชการเมือง
ฝ่ายบรหิารฝ่าย
ข้าราชการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น
และฝา่ยประจ า
ของ อปท. 

๑.๑.๑ โครงการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรม 
๑.๑.๒ โครงการส่งเสริมคณุธรรม
และจริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริต 
๑.๑.๓ โครงการฝึกอบรมคณุธรรม
จริยธรรมแก่ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา
และพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง อปท. 
๑.๑.๔ กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
ประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคคลากร
ของ อปท. 

๔๐,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
๓๐,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
 
 
๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
๓๐,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
๓๐,๐๐๐ 

- 
- 
 
 
- 
 
 
 

- 

๑.๒ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

๑.๒.๑ ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียว ลดภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๒.๒ โครงการสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑.๒.๓ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
๔๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
๔๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
๔๐,๐๐๐ 

- 
 
 
- 
 
 
- 

 ๑.๓ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

๑.๓.๑ โครงการพาน้องท่องธรรมะ 

๑.๓.๒ การประกวดค าขวัญต่อต้าน
การทุจริต 

๑.๓.๓ โครงการสร้างภมูิคุ้มกันทาง
สังคมให้แก่เด็กและเยาวชนต าบล
นายางกลัก 

๓๐,๐๐๐ 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

๓๐,๐๐๐ 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

- 
- 
 
- 

 รวม จ านวน ๑๐ โครงการ ๔๑๐,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐  
 
 
 



  มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. การบริหาร 

ราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

๒.๑ แสดง 

เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

๒.๑.๑ กิจกรรมประกาศ 

เจตจ านงต่อตา้นการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
 

ไม่มีงบประมาณ ไม่มีงบประมาณ ไม่มีงบประมาณ - 

๒.๒ มาตรการ 

สร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัตริาชการ 

๒.๒.๑ มาตรการสร้างความ 

โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

๒.๒.๒ มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้า
ส่วนราชการ 

๒.๒.๓ กิจกรรมสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

๒.๒.๔ กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารดา้นการจดัซื้อจัดจา้ง 

ไม่มีงบประมาณ 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 

ไม่มีงบประมาณ 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 

ไม่มีงบประมาณ 

 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 

 
 

 
ไม่มีงบประมาณ 

 
 
ไม่มีงบประมาณ 

- 
 

- 
 
 

 
 

- 
 
 

- 
 ๒.๓ มาตรการใช้

ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลัก
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

๒.๓.๑ กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

๒.๓.๒ โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ 

๒.๓.๓ มาตรการการมอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาตสั่งการเพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ 

๒.๓.๔ มาตรการมอบอ านาจของ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไม่มีงบประมาณ 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 

ไม่มีงบประมาณ 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 

ไม่มีงบประมาณ 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 

 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 

- 
 

- 
 
- 
 
 
- 

 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนินกิจการ
ประพฤติ ปฏิบตัิให้
เป็นที่ประจักษ ์
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๔.๑ โครงการพ่อแม่ดเีด่น 

๒.๔.๒ กิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคณุแกส่ตรดีีเด่น 

ไม่มีงบประมาณ 
 
ไม่มีงบประมาณ 

ไม่มีงบประมาณ 
 
ไม่มีงบประมาณ 

ไม่มีงบประมาณ 
 
ไม่มีงบประมาณ 

- 
- 



  มิต ิ
 
 
 

ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

๒.๕.๑ มาตรการจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัตริาชการ 

๒.๕.๒ กิจกรรมการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบตัิราชการของ 
อบต. 
๒.๕.๓ กิจกรรมให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อ
การตรวจสอบควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติราชการของ อบต.นายาง
กลัก 

๒.๕.๔ มาตรการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเรียน 

ไม่มีงบประมาณ 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 

ไม่มีงบประมาณ 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 

ไม่มีงบประมาณ 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 รวม จ านวน ๑๕ โครงการ ไม่มี
งบประมาณ 

ไม่มี
งบประมาณ 

ไม่มี
งบประมาณ 

 

 

 

 

มิต ิ  ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓. การส่งเสริม 

บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จดัให้มีและเผยแพร ่

ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 

๓.๑.๑ กิจกรรม “อบรม 

ให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๓.๑.๒ มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคญัและ
หลากหลาย 
๓.๑.๓ โครงการสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 

ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 

ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 

ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 

 



๓.๒ การรับฟังความ
คิดเห็นและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียนเรื่องทุกข์ของ
ประชาชน 

๓.๒.๑ โครงการจดั
ประชาคมแผนชุมชน 

๓.๒.๒ การด าเนินงานศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ 
อบต.นายางกลัก 

๓.๒.๓ มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๓.๒.๔ กิจกรรมรายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ผู้ร้องเรยีนเรื่องทุกข ์

ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 

ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 

ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 

- 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 

 รวม จ านวน  ๗  โครงการ ไม่มี
งบประมาณ 

ไม่มี
งบประมาณ 

ไม่มี
งบประมาณ 

 

 

 

 

 

มิต ิ  ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔. การเสริมสร้าง
และปราบปราม
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ของ อบต.นา
ยางกลัก 

๔.๑ มีการจดัวางระบบ
และรายงานการควบคมุ
ภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

๔.๑.๑ โครงการจดัท า
แผนการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔.๑.๒ โครงการจดัท า
รายงานการควบคมุภายใน 
๔.๑.๓ กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในของ อบต.นายาง
กลัก 
๔.๑.๔ การติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในของ อบต.นายาง
กลัก 

ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 

ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 

ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
ไม่มีงบประมาณ 
 

- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 

 รวม จ านวน  ๔  โครงการ ไม่มี
งบประมาณ 

ไม่มี
งบประมาณ 

ไม่มี
งบประมาณ 

 



ส่วนที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการ 

 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเ กิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 

๑.๑ ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกท่ีมากับกระแส 
โลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
พัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๔๔๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพ่ือ
เป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 

                จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก จึงเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการ ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท า
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพ่ิม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของ พระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
ส่วนตัว และในการปฏิบัติ ราชการ 



๒. เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้าง 
สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และ
ประเทศชาติ สร้าง จิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

๓. เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลักในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และ ธรรมาภิบาล 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร สมาซิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 

๖. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น ๓ แนวทางคือ 
๑. การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนายาง
กลัก บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
๒. จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งเป็นและเห็นคุณค่า
ของ การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือท าบุญถวายทานแก่
พระภิกษุสงฆ์ที่ชรา ภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 

๓. การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 



๑. พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 

๒. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการสร้างสังคม 
แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม  

๓. สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑.๑.๒ ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการ

ทุจริต ๒. หลักการและเหตุผล 

บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส าเร็จ 
ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ บุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มี
ความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน ข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มี
ทักษะหรือประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้ องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า 
นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรม
ในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการ
ปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลัก คุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึกท่ีดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความ 
เมตตา กรุณา เอื้อเพ่ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์
ของ ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน มีความ
โปร่งใสมีการ ป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 

องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึ้น 
เพ่ือเป็น การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและ
พนักงานจ้าง ตลอดทั้ง ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกล จากการทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความ
พอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ ข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อ
การท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

๒. เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตได้ 
อย่างถูกต้อง 

๓. เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มา 
ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 

๔. เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่ 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 



๔. กลุ่มเป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จ านวน ๑๐๐ คน 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ท าวัตรเช้า) ทุกวันพระ จ านวน ๑๐ ครั้ง ระหว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๗. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 

๑. ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 

๒. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 

๓. จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 

             ๔. เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแกไขให้ถูกต้องและ
เกิดความเหมาะสม 

๕. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ ๖.๖ วัดและประเมินผลโครงการฯ 

๘. งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. บุคลากรและประชาชนมิความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ๑๐.๒ บุคลากรและ
ประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตไต้ อย่างแท้จริง 

๒. ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมิทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กรต่อการ 
ท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 

 



๑.๑.๓ ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลนายางกลัก  

๒. หลักการและเหตุผล 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธคักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มิประมวลจริยธรรม เพ่ือ
ก าหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท 
โดยให้มิกลไกและ ระบบในการบังคับใช้อย่างมิประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมองค์การ
บริหารส่วนต าบลนายางกลัก ลงจันที่ ๒๐ เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่
คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อัน
ถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อลังคม ซึ่งถ้า บุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมอันมิ
คุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมิประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและ ไว้วางใจที่จะ
เข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ 

ประกอบลับองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก ได้รับการประเมินคัดเลือกจากส านักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ
ส่งเสริม ท้องถิน่ปลอดทุจริตในการเป็นองค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินดีเด่นและที่ดี ด้านการป้องอันการทุจริต ปี พ.ศ. 
๒๕๖๐และเพ่ือเป็น การเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาห้องถ่ิน และข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มิการจัดท าโครงการ
อบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก
ดังกล่าวนี้ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 

๒. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน 

๓. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

๔. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดอันแห่งผลประโยชน์หรือมิผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 



๔. เป้าหมาย 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก จ านวน ๑๐๐ คน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 

๖. วิธีการด าเนินการ 

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก โดย
เชิญ วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึก
การต่อต้านการ ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงาน
หรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 

๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 

๔,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝ่ายกฎหมายและคดี ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 

๑๐. ตัวช้ีรัด/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัด 

ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน 
โดยใช้ แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องไต้รับผลกาประเมินมาต ่ากว่าร้อยละ ๗๐  

ผลลัพธ์ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก เกิดจิตส านึกท่ีดีในการต่อต้านการทุจริต 
และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 

 



๑.๑.๔ ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความ! เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การ บริหารส่วนต าบลนายางกลัก 

๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
หรือ การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือ
หรือบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท า
ความผิดทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่
กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึง ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพล
ตาม อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อืน่ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จาก ทางราชการโดยมีชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการ ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อปองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัด
กิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลนายางกลัก เพ่ือให้พนักงาน
ทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือ
ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อง 

๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒. เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน 

ต าบลนายางกลัก 



๓. เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก มีจิตส านึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

๔. เป้าหมาย 

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 

๔. พื้นที่ต าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 

๖. วิธีการด าเนินการ 

จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝ่ายกฎหมายและคดี ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัด 

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  

ผลลัพธ์ 

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่ง 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 


