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        ตามที่เทศบาลตำบลที่วัง ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลที่วัง   
ซึ่งเป็นแผนที่มุ่งส่งเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและสมาชิก
สภาเทศบาล ให้มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และรัฐวิสาหกิจในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลที่วัง และให้มีการพัฒนาระบบ และกลไก
การตรวจสอบ ควบคุม การใช้อำนาจ พร้อมกับพัฒนาสมรรถนะของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในการ
ปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใส และยึดหลักธรรมภิบาลเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางให้บรรลุภารกิจดังกล่าวข้างต้นนั้น 

        ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563 ได้มีมติ
เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่ 3           
(พ.ศ.2560 - 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานและให้
สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลที่วัง จึงได้ขยายกรอบระยะเวลาสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยให้มี
ผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

        ทั้งนี้หวังเป้นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
เทศบาลตำบลที่วัง จะเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่ง ในการขับเคลื่อนเจตจำนงและนโยบายการบริหารงานด้วย
ความสุจริต เพ่ือเป็นการกำกับดูแลองค์กรที่ดีต่อไป 
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1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยง
ของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่
อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที ่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์
สำคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด

จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ 
ดังนี้ 

 1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเ กิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 

 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
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 4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหนา้ที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

 7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 

2. หลักการและเหตุผล  
           

  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นที่ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบที่กฎหมายกำหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 
 

  นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน กำหนดให้การบริหารราชการซึ่ง
รวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่สำคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเอง และปัญหาการกำกับดูแลโดยองค์กรที่มี อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มีส่วนทำให้
การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่เอ้ือ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระทำในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
 

  จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จะ
พบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 
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  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรั งที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของ
ทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผล
คะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่
อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ
มาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ลำดับที่ 101 จาก 
168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย  เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง  
 

  แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง 
สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่ง
เป็นสังคมที่ตั ้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคม
อุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่าง
เต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
 

  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที ่ใช้อยู ่เป็นฉบับที ่ 3            
เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม
มิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด          
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ี
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลัก
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception Index:CPI) 
 

  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 
3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เทศบาลตำบลที่วัง จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที ่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู ่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 

  เทศบาลตำบลที่วัง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น  ปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการดำเนินการเรื่องโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-ITA) อันจะเป็น
การเพิ ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถทำงานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดย
ประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้  
 
 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
   1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลที่วัง 
   2) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลที่วังรวมถึงประชาชนในพื้นท่ี 
  3) เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลที่วังเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)  
  4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลที่วัง 

 5) เพื ่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ของเทศบาลตำบลที่วัง 
  6) ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำของเทศบาลตำบลที่วัง ตลอดจนประชาชน มี
จิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบทุกฝ่าย 
  7) เทศบาลตำบลที่วัง มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของราชการ เจ้าที่สามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้
ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 
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  8) หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
  9) เทศบาลตำบลที่วังสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้
อำนาจให้เหมาะสม 
  10) เทศบาลตำบลที่วัง พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  11) สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการ
ของเทศบาลตำบลที่วัง 
 

4. เป้าหมาย 
  1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลที่วังรวมถึง
ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บัง เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของข้าราชการ 
  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตำบลที่วัง 
  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลที่วังที่
มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 
  5) เทศบาลตำที่วัง มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5. ประโยชน์ของการจัดทำแผนฯ 

   1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำที่วังรวมถึงประชาชน
ในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต 
(Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
   2) เทศบาลตำบลที่วังสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
   3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 
   4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตำบลที่วังทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
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  5) เทศบาลตำบลที่วังมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความภาคภูมิใจและให้
ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 

************************************* 
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2.1 กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 2  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 



2.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 2565 หมายเหตุ
1. การสร้างจิตส านึกคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมในการ 1.1 โครงการเยาวชนหมอความ @ ท่ีวัง 50,000
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 1.2 การยกย่องเชิดชูกกียรติเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินทีประพฤติตนเป็นแบบ  - ไม่ใช้งบประมาณ

อย่างท่ีดี
1.3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 50,000
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
1.4 ส่งเสริมให้ความรู้เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน  - ไม่ใช้งบประมาณ
1.5 ถวายสัตย์ ข้าราชการท่ีดีของแผ่นดิน  - ไม่ใช้งบประมาณ
1.6 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถถ่ินในกิจกรรมด้านต่าง ๆ เช่น การ  - ไม่ใช้งบประมาณ
ป้องกันการปราบปรามการทุจริต ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ด้านการท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี การเป็นประธาน/ท่ีปรึกษา/
คณะท างานการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เป็นต้น
1.7 โครงการจิตอาสา "เราท าความดี ด้วยหัวใจ" 5,000
1.8 โครงการวันท้องถ่ินไทย 5,000
1.9 โครงการสานใยรักสู่ครอบครัว 50,000

2. หน่วยงานมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับมาตรฐาน 2.1 มีการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสครบท้ัง 4 มิติ  - ไม่ใช้งบประมาณ
ความโปร่งใส

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของเทศบาลต าบลท่ีวัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 : เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติท่ี 1 ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเร่ิมของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
แผนงาน : ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินมีจิตส านึกเร่ืองคุณธรรมจริยธธรรม
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มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 2565 หมายเหตุ
1. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 1.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลท่ีวัง 20,000

1.2 โครงการเผยแพร่ประกาศจัดซ้ือจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  - ไม่ใช้งบประมาณ
และ www.tiwang.go.th
1.3 การเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมุลข่าวสารให้  - ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้บริหารทราบอย่างสม่ าเสมอ
1.4 โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 100,000 ไม่ใช้งบประมาณ

2. การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 2.1 การจัดท าแผนควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน  - ไม่ใช้งบประมาณ
3. การส่งเสริมและสนับสนุการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน3.1 ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันและ  - ไม่ใช้งบประมาณ
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือปราบปรามการทุจริต การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส เช่น กฎหมาย/
ประพฤติมิชอบ ระเบียบ ข้องบังคับ/ วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน

3.2 การส ารวจความคิดแห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย  - ไม่ใช้งบประมาณ
เก่ียวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ ทต.ท่ีวัง

มาตรฐานความโปร่งใส : มิติท่ี 2 ด้านการเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กรและการมีส่วนร่วม
แผนงาน : การป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีอาจเป็นภัยต่อการก้าวสู่ ประเทศบไทยใสสะอาด เพ่ือปลูกฝังให้เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินปฏิบัติงานโดยความโปร่งใสและเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 : การบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 : พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติท่ี 4 การมีระบบ/กลไก จัดการรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนงาน : การจัดการกรณีท่ีมีการทุจริตและคอร์รัปช่ันท่ีเกิดข้ึนแล้วหรือก าลังเกิดข้ึน วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริและคอร์รัปช่ันภายในเทศบาลต าบลท่ีวัง

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 2565 หมายเหตุ
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1.1 การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมการประชุม อบรมสัมมนา 100,000 ไม่ใช้งบประมาณ

ท่ีเก่ียวข้อง
1.1.1 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.1.2 ด้านทรพยากรบุคคล
1.1.3 ด้านการเงิน 
1.1.4 ด้านการตรวจสอบภายใน
1.1.5 ด้านการจัดท าแผนพัฒนา
1.1.6 ด้านการจัดท างบประมาณ
1.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและ 100,000
การพัสดุ
1.3 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาตนเอง สู่การ
พัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลท่ีวัง ประจ าปี พ.ศ. 2563

2. การมีระบบกลไกการจัดการรับเร่ืองร้องเรียน 2.1 การจัดท าหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  - ไม่ใช้งบประมาณ
2.2 การจัดระบบรับฟังข้องร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการทุจริต 50,000
     2.2.1 การจัดช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ความคิดเห็น
 - ตู้รับข้อร้องเรียน
 - จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์
 - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.ท่ีวัง
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ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 : พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติท่ี 4 การมีระบบ/กลไก จัดการรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนงาน : การจัดการกรณีท่ีมีการทุจริตและคอร์รัปช่ันท่ีเกิดข้ึนแล้วหรือก าลังเกิดข้ึน วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริและคอร์รัปช่ันภายในเทศบาลต าบลท่ีวัง

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 2565 หมายเหตุ
2. การมีระบบกลไกการจัดการรับเร่ืองร้องเรียน  - เว็บไซต์ www.tiwang.go.th

 - Facebook: Tiwang Municpality
 - จัดต้ังศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์
   2.2.2 ปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์
2.3 การจัดการและแจ้งผลข้อร้องเรียน
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลที่วัง

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

1 มาตรการ "จัดทำข้อตกลงการปกบิัติราชการ" 2 0.00

2 ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 0.00

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา 

และพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลที่วัง

2 50,000.00

4 โครงการมาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการ

2 0.00

5 มาตรการ "การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลที่วัง 2 0.00

6 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 2 10,000.00

7 มาตราการ "แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน" 2 0.00

8 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4 0.00

9 มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาตสั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 2 0.00

10 มาตรการ "เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต" 1 0.00

11 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทรงเกียรติและดีเด่นต่างๆ 3 0.00

12 กิจกรรม "การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลที่วัง" 2 0.00

13 มาตรการ "เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ" 2 0.00

14 โครงการเยาวชนหมอความ @ ที่วัง 3 30,000.00



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลที่วัง

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

15 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 4 0.00

16 กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมขน 3 0.00

17 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 2 10,000.00

18 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 4 30,000.00

19 มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 4 0.00

20 โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 0.00

21 โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 4 0.00

22 โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4 30,000.00

รวมทั้งสิ้น 160,000.00 18 5 4 5

** ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565

ชื่อ - สกุล ผู้ออกรายงาน วราภรณ์ ใจกระจ่าง

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


