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ค าน า 
 

 ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบันนับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมี
แนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากข้ึน ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมาก
ข้ึนทุกปี เพื่อให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใสและมีการด าเนินการ
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ จะต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผล
สัมฤทธ์ิตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป โดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตส านึกค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
บุคลากรภาครัฐ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้องค์กรปราศจาก
การทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทัง้ปัญหาความเสือ่มศรัทธาในการบริหารราชการ จากปัญหาดังกล่าวรัฐบาล
จึงได้มีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ซึ่งถือเป็นที่มาของการด าเนินการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 ประกอบกับได้มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่ให้ใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้อง โดยในยุทธศาสตร์ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ได้ก าหนดให้ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกในการ
ปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนด
มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของส่วนราชการ  

เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาข้ึน 
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  
ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามวิสัยทัศน์ก าหนดไว้ และถือเป็นการปฏิบัติตาม ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ต่อไป 

 
 

     ส านักงานปลัด 
องค์การบรหิารส่วนต าบลศาลายา 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทุจริตเพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

 การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่าปัจจุบันที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ิน ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพิ่มมากยิ่งข้ึนเช่นกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1. การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อ/จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 5. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
 7. สภาพหรือหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจบารมีและอิทธิพลท้องถ่ิน 

 สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
 1. โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต แต่ยังพบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริตซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
 2. สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
  



3. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนข้ึน
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก 
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่าน้ี 
 4. การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 5. การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6. การขาดจริยธรรมคุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ 
 7. มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสงัคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสงู ด้วยเหตุน้ีผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเหน็
ว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นล าดับ 
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผล ในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันอับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Percdeption Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 – 38 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 มาก โดยในปี 2562 ปรากฏว่าประเทศไทยได้ค่าเฉลี่ยดัชนีที่ 36 คะแนน (จากคะแนน
เต็ม 100) อยู่ในอันดับ 101 จากทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก ส าหรับในอาเซียนจ านวน 10 ประเทศไทยมี
ความโปร่งใสล าดับที่ 6 

 

 



แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริตไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption – UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตาม 

รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ  แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศ
ไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง  สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วย
ปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical 
Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มี
เงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจรติคอร์รปัช่ันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่
ฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวก
กับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างาน
ของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความเข้มแข็ง 

ในปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรม เป็นสงัคมมติิใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรบัรูก้ารทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สงูข้ึน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception Index : CPI) 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มี่ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่ เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 



วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 1. เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 2. เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน 
 3. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
 4. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 5. เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เป้าหมาย 
 1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึง
ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถ่ิน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกีย่วกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ 
 3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับ 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึง
ประชาชนในท้องถ่ิน มีจิตส านึกรักท้องถ่ินของตนเองอันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption) 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) 
 3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมอืง
ที่มีจิตส านึกรักท้องถ่ิน อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต  
 4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

 



 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการทุจริตและประพฤติมชิอบของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์  
 เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการ  
ทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนา ตลอดจน 
เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
 1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและด าเนิน 
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ  
  1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุก
หน่วยงาน  
 2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
และจริยธรรม  
  2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมี
การฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม   
  2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
  2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหาร ส่วนต าบลศาลายาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
 3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดย
ให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ  
  3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
  3.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ  
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
  3.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  
  3.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 



 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

วัตถุประสงค์  
 เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา เสริมสร้างและพัฒนา
เครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยใน
การแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
  1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายากับองค์กรทุกภาคส่วนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายากับองค์กรทุกภาคส่วน 
   1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพื่อด าเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูล   
ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ตลอดจนการเช่ือมโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาจากทุก 
หน่วยงาน เพื่อน าไปประมวลวิเคราะห์เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
  1.3 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็น
อิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ  

  1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจรติในองค์การบรหิารส่วนต าบลศาลายา โดยให้มีเว็บบอร์ดเพือ่ติดต่อสื่อสารระหว่าง กัน  

 2. ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
ในองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

  2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

  2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้มีความสะดวกหลากหลาย 
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น  

  2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
  2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้ได้รับรางวัลตอบแทน  
  2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือ       

เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
 

 

 

 



 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ  

วัตถุประสงค์  
 มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
กับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา ข้อบัญญัติ 
ข้อบังคับที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มี  
ประสิทธิภาพ  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
 1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี 
ประสิทธิภาพ  
  1.1 ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตราก าลังการบริหารงานบุคคลและงบประมาณที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ  
  1.2 ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา สร้างระบบการตรวจสอบการบริหาร
ราชการโดยก าหนดให้แยกอ านาจการบริหารงานออกจากอ านาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือ
ยับยั้งอีกอ านาจหนึ่งได้  
  1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานขององค์การ บริหาร
ส่วนต าบลศาลายาด้วยกันเอง  
  1.4 ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม ก ากับ ติดตามประเมินผลการใช้อ านาจในการ 
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม  
 2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพ 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายากับ 
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

วัตถุประสงค์  
 มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง     
สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน  

 
 
 
 



มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  1.1 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ  
  1.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ 
ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 3 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสรา้งจิตส านึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
   ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

2565 หมายเหตุ 

1.ก า ร ส ร้ า ง
สังคมที่ ไม่ทน
ต่อการทุจริต 
 
 

1.1สร้างจิตส านึก
และความตระหนัก
แ ก่ บุ ค ล า ก ร ทั้ ง
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ า ย บ ริ ห า ร 
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ า ย ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น 
และฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 ก า ร ส ร้ า ง
จิตส านึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1.1.1สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น 
(1)อบรมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ 
(2)โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน 
(3)โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริต 
(4)โครงการสุมดความดีพนักงานจ้าง 
1.1.2สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 
(1)ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม 
(2)เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
1.1.3สร้างจิตส านึกและตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันแห่งประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(1)กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา 
(2)มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1.2.1สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต 
(1)ส่งเสริมประชาธิปไตยและสร้างเครือข่ายด้านประชาธิปไตย 
(2)โครงการรณรงค์ไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง 
1.2.2สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ 
(1)อบรมให้ความรู้การช าระภาษีตามกฎหมายก าหนด 
(2)เมืองน่าอยู่ 
(3)โครงการ Big cleaning day/Big cleaning year 
(4)รณรงค์การคัดแยกขยะ (รีไซเคิล) เพื่อลดปริมาณขยะ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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1 . 3 ก า ร ส ร้ า ง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

(5)ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
(6)แปลงสาธิตปลูกพืช 
1.2.3สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
(1)ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.3.1สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
(1)ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในเด็กและเยาวชน 
(2)โครงการนิทานส่งเสริมคุณธรรม 
(3)ส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และมีคุณลักษณะตาม
เบญจวิถีของสถานศึกษา 
1.3.2สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านทุจริต 
(1)ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในเด็กและเยาวชน 
(2)โครงการนิทานส่งเสริมคุณธรรม 
(3)ส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตาม     
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และมีคุณลักษณะตาม
เบญจวิถีของสถานศึกษา 
1.3.3สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
(1)ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในเด็กและเยาวชน 
(2)โครงการนิทานส่งเสริมคุณธรรม 
(3)ส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตาม     
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และมีคุณลักษณะตาม
เบญจวิถีของสถานศึกษา 
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มิติที่ 1 รวม จ านวน  26  โครงการ 1,298,000  
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2.การบริหาร
ราชการ เพื่ อ
ป้ อ ง กั น ก า ร
ทุจริต 

2.1แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้ านการทุ จริ ต
ของผู้บริหาร 
 
2.2มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3มาตรการการใช้
ดุ ล ย พิ นิ จ แ ล ะ ใ ช้
อ า น า จ ห น้ า ที่ ใ ห้
เป็นไปตามหลักการ
บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร
บ้านเมืองที่ดี 

2.1.1แสดงเจตจ านงการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 
(1)กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
2.2.1สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน 
เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือนและการมอบมายงาน 
(1)มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล     
(ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
(2)มาตรการออกค าสั่งมอบหมายงาน 
(3) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
2.2.2สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
(1)กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
(2)กิจกรรมพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 
(3)กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
(4)โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 
2.2.3สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
(1)ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(2)มีศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
(3)กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
(4)มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน 
 
2.3.1มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ
เก่ียวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละ
ขั้นตอนเปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
(1)กิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(2)โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
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2.4การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5มาตรการจัดการ
ใ น ก ร ณี ไ ด้ ท ร า บ 
หรื อ รับ แ จ้ ง  หรื อ
ตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

2.3.2มีการกระจายอ านาจตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ ง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้ มี
อ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1)มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 
2.4.1ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
(1)กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 
(2)โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น 
(3)ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้ 
เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.2ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะ
ของท้องถิ่น 
(1)กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
(2)กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ อบต.
ศาลายา 
2.4.3ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(1)กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
2.5.1ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(1)กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ อบต.
ศาลายา 
2.5.2มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ 
ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการของ อปท. 
(1)กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนิน การ
ตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
(2)มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองค์กรอิสระ 
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  2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน กล่าวหาบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
(1)มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
(2)มาตรการด าเ นินการเ ก่ียวกับเรื่ องร้ องเรี ยนกรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาว่าเจ้ าหน้าที่ของ      
อบต.ศาลายา ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการต าอ านาจหน้าที่    
โดยมิชอบ 

 
 
 
 
- 
- 

 

มิติที่ 2 รวม จ านวน  26  โครงการ 30,000  
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3.การส่งเสริม
บทบาท และ
การมีส่วนร่วม
ข อ ง ภ า ค
ประชาชน 

3 . 1 จั ด ใ ห้ มี แ ล ะ
เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสารในช่องทางที่
เ ป็ น ก า ร อ า น ว ย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ ของ 
อปท. ได้ทุกขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2การรับฟังความ
คิดเห็นการรับและ
ต อ บ ส น อ ง เ รื่ อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

3.1.1จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
(1)ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของ อปท. ระดับอ าเภอ 
(2)จัดท าสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
(3)พัฒนาเว็บไซด์ อบต.ศาลายา 
(4)กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 
3.1.2มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณ
ราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้ อปท. 
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
(1)มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย 
(2)กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุและทรัพย์สินของ 
3.1.3มีการปิดประกาศ เผยพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน 
(1)มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต.ศาลายา 
(2)โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 
(3)จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ในเขตพื้นที่ อบต.
ศาลายา 
 
3.2.1มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ
ด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. โดยเฉพาะการ
ด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น 
(1)ประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2)ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
(3)การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ อบต.ศาลายา 
3.2.2มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้โดยสะดวก 
(1)มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
(2)อบต.เคลื่อนที่ 
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3.3การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ 
อปท. 

3.2.3มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณะอักษรให้ประชาชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผล
การด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(1)มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
(2)รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 
 
3.3.1ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
การจัดท างบประมาณ 
(1)ประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2)มาตรการแต่งตั้ งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนา อบต.ศาลายา 
(3)มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.ศาลายา 
(4)มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบต.ศาลายา 
3.3.2ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
(1)มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง 
3.3.3ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(1)กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.ศาลายา 
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มิติที่ 3 รวม จ านวน  22 โครงการ 510,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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4 . ก า ร
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ใ น ก า ร
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4 .1 มีกา ร จั ด วา ง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเ งิ นแผ่ นดิ น
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
4.2การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ป ฏิ บั ติ ห รื อ ก า ร
บริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

4.1.1มีการจัดท ารายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้
ก ากับดูแล 
(1)โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
(2)โครงการจัดท ารายงานควบคุมภายใน 
 4.1.2มีการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในโดย
ด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความ
เสี่ยงและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
(1)กิจกรรมติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
(2)มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน อบต.
ศาลายา 
 
4.2.1ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การ
บริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ แต่ งตั้ ง  โอน ย้าย 
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
(1)มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแล การบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย 
4.2.2ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การ
บริหารงบประมาณการรับ – จ่ายเงิน การหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของทางราชการ 
(1)กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 
(2)กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ 
การรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของ อบต.
ศาลายา 
4.2.3ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การ
จัดหาพัสดุ 
(1)กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน 
(2)โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
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 4 . 3 กา ร ส่ ง เ ส ริ ม
บ ท บ า ท ก า ร
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4เสริมพลังการมี
ส่วนร่ววมของชุมชน 
(Community) และ
การบู รณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

4.3.1ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ มี
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
(1)โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างและผู้น าท้องถิ่น 
(2)จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมที่หน่วยงานต่าง ๆ 
จัดขึ้น 
4.3.2ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการและวิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
(1)กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
(2)กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
4.1.1ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
(1)มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
(2)มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกัน
การทุจริต 
4.4.2บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
(1)ส่งเสริมประชาธิปไตยและสร้างเครือข่ายด้านประชาธิปไตย 
(2)กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
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มิติที่ 4 รวม จ านวน  9  โครงการ 750,000  
 
 
 
 
 
 
 



 


