
  
 คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ๘๕ 

   
              

 

ตัวอย่าง 
การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

   

ส่วนท่ี ๑ บทนํา 
๑ หลักการและเหตุผล   
 การทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาสําคัญปัญหาหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเสียแก่ประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่า
จะเป็นความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการพัฒนาประเทศ  ซ่ึงส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ การเมือง ที่มีลักษณะผูกขาดอํานาจอยู่ในคนกลุ่มน้อยที่มีความรู้ ทุน และอํานาจการเมือง นอกจากนี้
สังคมไทยยังมีวัฒนธรรม และค่านิยมที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการต่อต้านการทุจริต ผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ 
ภาครัฐกิจบางแห่งไม่ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าที่ดี บกพร่องในการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) และมีการกระทําที่ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม ภาคเอกชนและ
องค์กรธุรกิจบางแห่งยังขาดจริยธรรม และไม่ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล(Corporate Governance) ประชาชนยัง
ขาดจิตสํานึก และไม่มีความตระหนักในความเสียหายที่จะเกิดข้ึน จุดอ่อนของกระบวนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเกิดจากทุกภาคส่วนขาดการส่งเสริมและสนับสนุนการยกย่องเชิดชูคนดีให้เกิดข้ึนในสังคมอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง     
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะต้องให้ความสําคัญและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว 
จึงจําเป็นต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อม่ันให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน การตรวจสอบการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงบุคคลที่มีส่วนสําคัญ
ที่จะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปลอดทุจริตหรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยถอยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรใน
องค์กร ซ่ึงประกอบด้วยฝ่ายการเมืองและข้าราชการฝ่ายประจํา จะต้องมีจิตสานึกในค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับ 
หลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน และเพื่อ
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐ จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดหาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบที่กฎหมายกําหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินหรือประโยชน์ของประเทศโดยรวม   
 เทศบาลตําบลปริก  อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหนึ่ง ต้องการที่จะสร้าง
ภาพลักษณ์หรือการเป็นต้นแบบในด้านการป้องกันการทุจริต และขยายผลไปยังภาคีเครือข่ายอ่ืน ได้เข้าร่วมการเป็น
เครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ทําให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ยึดหลักการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงและยั่งยืนสืบไป 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการจดัทําแผน  
 ๒.๑ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารราชการ ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ในการป้องกันการทุจริต 
ของเทศบาลตําบลปริก  

๒.๒  เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างให้บุคลากรของเทศบาลตําบลปริก ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
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๒.๓ เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็ง  

๒.๔ เพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ   
ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลปริก  

๒.๕ เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง  
 

๓.  เป้าหมาย  
๓.๑. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําของเทศบาลตําบลปริก  ตลอดจนประชาชนมีจิตสํานึกใน

เร่ืองของความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝ่าย  
๓.๒  เทศบาลตําบลปริก มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและ ประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิ
ให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง  

๓.๓ หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ  

๓.๔ เทศบาลตําบลปริก สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อํานาจ
ให้เหมาะสม  

๓.๕  เทศบาลตําบลปริก พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 

๔.  ประโยชน์ของการจัดทําแผน  
๔.๑  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตําบลปริก มีจิตสานึกในการ

ปฏิบัติราชการ เพื่อประชาชนมีความซ่ือสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  
๔.๒  ประชาชนมีจิตสานึกในการเห็นประโยชน์ของส่วนรวม และเฝ้าระวังการทุจริตของเทศบาลตําบลปริก 
๔.๓. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระทํา

การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๔.๔  สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  
๔.๕  พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต  
๕.๕  เทศบาลตําบลปริกได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการเป็นองค์กรปกครอง

ท้องถ่ิน  ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต 
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ส่วนท่ี ๒ 
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ดา้นการป้องกันการทุจรติ 

(พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ หมาย

เหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

๑.  การปลูกและ
ปลุกจิตสํานึก
ต่อต้านการทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักแก่    
บุคลากรท้ังฝ่ายการเมืองและ
ฝ่ายประจาํขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๒ การสร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักแก่ทุกภาค
ส่วนทุกเพศและทุกกลุ่ม
อาชีพ 
 
 
 
๑.๓ การปลูกฝังจิตสํานึก
และความตระหนักแก ่ เด็ก
และเยาวชนในความซ่ือสัตย์
สุจริต และมีจิตสาธารณะ
และต่อต้านการทุจริต 

   

1.1.1  โครงการ 
“ครอบครัว องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โปร่งใส” 
๑.๑.2 โครงการสร้าง
ค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงาน 
ให้กับพนักงานเทศบาลและ
ภาคีเครือข่ายร่วม   
๑.๑.3 โครงการวันเทศบาล 
๑.๑.4 จัดต้ังศูนย์คุ้มครอง
ผู้บริโภคเทศบาลตําบลปริก 
๑.๒.๑ โครงการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาล
ตําบลปริก 
๑.๒.๒  โครงการ 
เทศบาลสีเขียว 
๑.๒.๓  โครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกัน  ยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
๑.๒.๔ โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพเยาวชน  
๑.๓.๑ โครงการเด็กไทยโต
ไปไม่โกง 
๑.๓.๒  โครงการอบรม
จริยธรรมเยาวชนวันเสาร์ - 
อาทิตย ์
๑.๓.๓ โครงการค่ายอบรม
จริยธรรมเยาวชนภาคฤดู
ร้อน 
๑.๓.๔ โครงการ อสม.น้อย
ในชุมชน 
๑.๓.๕ อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชน 

50,000 
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๑๐๐,๐๐๐ 
- 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
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๓๐,๐๐๐ 
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50,000 
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๑๐๐,๐๐๐ 
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๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
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๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

 

 รวม ๑๒ โครงการ     
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ส่วนท่ี ๓ 
มิติที่ 1 โครงการที่ 1.1.1 
๑. ชื่อโครงการ 
 โครงการ “ครอบครัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โปร่งใส” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ถือได้ว่าเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับภาคประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
พัฒนาสิ่งสาธารณูปโภค ส่งเสริมด้านประเพณี วัฒนธรรม การศึกษา และภารกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับบทบาทหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ต้องให้ความสําคัญในเร่ือง
ของความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น  
 บุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อันได้แก่ ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และฝ่าย
ข้าราชการประจํา ตลอดจนบุคลากรในครอบครัว จึงมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนและปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปอย่างปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยเน้นให้สถาบันครอบครัวเป็นหน่วยในการกล่อม
เกลาของสังคม สร้างจิตสํานึกและทัศนคติ ค่านิยม ในความซ่ือสัตย์ คุณธรรม จริยธรรม ในการดําเนินชีวิต และการ
ทํางาน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจิตสํานึกและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและส่วนร่วม 
 ๓.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ 
 ๓.๓ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และฝ่ายข้าราชการประจํา ตลอดจนบุคลากรในครอบครัว 
ตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาํ พนกังาน และบุคคลในครอบครัว 
๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 พื้นที่เทศบาลตาํบลปริก 
๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ อบรม และบรรยาย ให้ความรู้เก่ียวกับบทบาทหนา้ที่ และการทํางานทีโ่ปร่งใสปลอดการทจุริต 
 ๖.๒ แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น และทาํกิจกรรม “คิดด้วย ช่วยป้องกัน การทุจริต” และนําเสนอ 
 ๖.๓ สรุปแนวความคิด เพื่อขยายผล เผยแพร่ และประชาสัมพนัธ ์
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ใช้งบประมาณทัง้สิน้ จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท (เงินห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตาํบลปริก 
๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ ์
 ๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจิตสํานึกและตระหนักถึงบทบาทหนา้ที่ของตนเองและสว่นร่วม 
 ๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตยส์ุจริต และมีจิตสาธารณะ 
 ๑๐.๓ ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และฝ่ายข้าราชการประจํา ตลอดจนบุคลากรในครอบครัว 
ตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 


