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สวนที่ 1 

 
บทนํา 

 
  การปองกันการทุจริตนับเปนเรื่องสําคัญไมนอยไปกวาการปราบปรามการทุจริตเพราะเปน

การดับปญหาท่ีสาเหตุซ่ึงหากปลอยใหมีการทุจริตเกิดข้ึนก็จะสรางปญหาความเสียหายแกสังคมและ

ประเทศชาติคณะกรรมการ ป .ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

มาแลว 3 ฉบับปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี  3 เริ่มจากป พ .ศ. 2560 จนถึงป พ .ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปน

ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ

โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมืองหนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชน

ของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา

อารยประเทศโดยกําหนดวิสัยทัศน  “ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ังชาติตานทุจริต ” มีเปาหมายหลักเพ่ือให

ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต  (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวา

รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้นการบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมา          

ภิบาลท่ีสูงข้ึนเจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบันไมใชตําแหนง

หนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตรดังนี้ 

  ยุทธศาสตรท่ี  1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

  ยุทธศาสตรท่ี  2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

  ยุทธศาสตรท่ี  3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

  ยุทธศาสตรท่ี  4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

  ยุทธศาสตรท่ี  5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

  ยุทธศาสตรท่ี  6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : 

CPI) 
 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ

ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการ              

ตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไก

หนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ

กิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนําไปสู

การพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินปราศจากการทุจริตนําเงินทุกบาททุกสตางคมา

พัฒนาทองถ่ินของตนเองพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง ประเทศชาติก็จะเจริญกาวหนา

ทัดเทียมนานาประเทศ การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระ

แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน

และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวม



ในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปน

ตามกรอบกฎหมายกําหนดและตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ท้ังนี้ตองยอมรับ

วาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหาท่ีไดสรางความขมข่ืนใจใหแกคนทํางาน

ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ประกอบกับมีปจจัยนานับประการท่ีคอยยั่วยวนใจบั่นทอนความมีคุณธรรมจริยธรรมซ่ือสัตยสุจริตของ

คนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลวเรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถ

เกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

จํานวนมากและมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืนๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางานใน

ทองถ่ินอาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวาแมวาโอกาสหรือชองทางท่ีคนทํางานใน

ทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทางจะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนและมูลคา

ของความเสียหายของรัฐท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของ

ความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  ดังนั้น เทศบาลตําบลหนองรี จึงดําเนินการสงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริตสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใสมีความเขมแข็งในการ

บริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน

และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรและตนเองตอไป 
 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต 

  การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลตําบลหนองรีมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน 

ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน

การทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

การทุจริตในระดับทองถิ่น  พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน 

ไดแก การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมี

วัตถุประสงคสําคัญเพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริต จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญ

เกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 

3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 

4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 

5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 



6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 

7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

 

 

 

สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 

1) โอกาส  แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจาก

การบังคับใชกฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็

เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 

2) ส่ิงจูงใจ  เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 

ทําใหคนในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรม

การทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน 

โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด

กลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ

บุคคลเหลานี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ -จัดจาง เปนเรื่องของ

การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก

เจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ

ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม  รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน

ปจจัยหนึ่งท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําให

เจาหนาท่ีตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการ

เนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว

บาปนอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน

สวนรวม 

7) มีคานิยมท่ีผิด  ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตย

สุจริตเปนยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมี

คานิยมท่ีผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด 

ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของ

บานเมือง 



2. หลักการและเหตุผล   

  ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทย ถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ

รุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งข้ึน และสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ           

เปนปญหาลําดับตนๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึน

ทุกภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูก

มองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและ

รายงานของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบ

การปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ 

สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น ( Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเปน

เครื่องมือท่ีใชประเมินการ ทุจริตคอรรัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ ( Transparency 

International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูท่ี 35 – 38 คะแนน               

จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศ

อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 

3 คะแนน จากป 2558  ไดลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย เปน

ประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง 
 

  แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปราม

การปองกันการทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ

ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption – UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตาม

รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ี

ลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน

โครงสรางสังคม ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง ( Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 

พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและ

พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน

มองวาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต

หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของ คานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมได

บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมา

ขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 
 

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3             

เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึง มุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม           

เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง 

หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศ

ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศ

ไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต”มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการ



ทุจริต (Corruption Perceptions Index  :  CPI) ไมนอยกวารอยละ  50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะ

สูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมี

พฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด

ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  
  ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  

  ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  

  ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  

  ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  

  ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : 

CPI) 

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล

เปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ระยะ ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 -2564) เทศบาลตําบลหนองรี จึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร

จัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะ

นําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตอยางแทจริง 

 

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

   1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร เทศบาลตําบล           

หนองรี 

   2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝาย

การเมืองขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลหนองรีรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 

  3) เพ่ื อใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลหนองรี เปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง

ท่ีดี (Good Governance)  

4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 

audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลหนองรี 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ของเทศบาลตําบลหนองรี 
 

 

 

 



4. เปาหมายของการจัดทําแผน 

  1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลหนองรีรวมถึง

ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก

ประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกัน

แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกัน ปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ            

มิชอบของขาราชการ 

  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม

และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตําบลหนองรี 

  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ เทศบาลตําบล 

หนองรท่ีีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 

  5) เทศบาลตําบลหนองรีมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 
 

5. ประโยชนของการจัดทําแผน 

   1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลหนองรีรวมถึง

ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณในการ

ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 

   2) เทศบาลตําบลหนองรีสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 

   3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ

พลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝา

ระวังการทุจริต 

   4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาลตําบลหนองรีท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

   5) เทศบาลตําบลหนองรีมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ

กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือ

กันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 

 

6. กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

  กฎหมายจัดตั้งเทศบาลมีขอบัญญัติไวอยางชัดเจนคือใหบุคลากรในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี “ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ” ในทองถ่ินและเพ่ือให

บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตระหนักถึงการปฏิบัติราชการใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนใน



ทองถ่ินดังกลาวกฎหมายจึงไดมีบทบัญญัติกําชับใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการตามหลักการท่ีมี

กฎหมายระเบียบเก่ียวของดังตอไปนี้กําหนดไวดวย 
 

  - การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  ซ่ึงเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ .ศ. ๒๕๔๖ โดยเฉพาะในสวนท่ีวาดวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินเพ่ือบรรลุ

เปาหมายในการทําใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนไดนั้นใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติราชการ

ตามแตละภารกิจตองเปนไปโดยซ่ือสัตยสุจริต มีข้ันตอนการดําเนินการท่ีโปรงใสมีกลไกการตรวจสอบการ

ดําเนินการไดทุกข้ันตอนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หากการดําเนินตามภารกิจนั้นจะกอใหเกิด

ผลกระทบตอประชาชน 

  - การมีสวนรวมของประชาชน ประกอบดวยการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาการ

จัดทํางบประมาณการจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

  - การเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเปนประโยชนตอประชาชนจะไดเขามามีสวนรวม

ตรวจสอบ โดยใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลขาวสารเก่ียวกับรายงานผลการดําเนินงานการงบประมาณ

การเงินการจัดหาพัสดุการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีดังกลาวยังสอดคลองกับคําสั่งคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ ท่ี ๖๙ /25๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันท่ี ๑๘ 

มิถุนายน ๒๕๕7 มีความวา : 

  “ ขอ ๑ ใหทุกภาคสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนด มาตรการหรือแนวทางการ

ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐโดยมุงเนนในการสราง

ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวังเพ่ือ

สกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได” 
 

  หากพิจารณาถึงสิ่งท่ีมีสวนจูงใจใหบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชอํานาจหนาท่ีของ

ตนไปในทางท่ีไมชอบประกอบดวย๒ปจจัยหลักคือ 

  1) ปจจัยภายใน เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการดวย

ความซ่ือสัตยสุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมคํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชนในทองถ่ินเปนท่ีตั้งความมีจิตสํานึก

และตระหนักในลักษณะดังกลาวท่ีม่ันคงไมขาดตกบกพรองแมจะมีโอกาสและมีของมาลอตาลอใจมากมาย

ขนาดไหนก็ไมอาจจูงใจฉุดดึงใหคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลงใหลใชอํานาจหนาท่ีไปหา

ประโยชนใหตัวเองในทางตรงขามหากจิตสํานึกและความตระหนักท่ีวานั้นไมม่ันคงมีปญหาและประจวบเหมาะ

กับมีปจจัยภายนอกท่ีจะกลาวตอไปจะยิ่งมีสวนชักนําใหมีการใชอํานาจหนาท่ีไปในทางท่ีไมชอบไมบังควร 

  2) ปจจัยภายนอก คือ ประโยชนในรูปแบบตางๆท่ีจะไดรับและโอกาสของความเสี่ยงตอการ

ทําใหถูกลงโทษท่ีจะเกิดข้ึนจากใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาประโยชนโดยมิชอบซ่ึงในสวนนี้จะเก่ียวเฉพาะกับคนท่ี

มีความบกพรองในเรื่องจิตสํานึกและความตระหนักเทานั้นเพราะตามประมวลกฎหมายอาญาคําวา  “โดย

ทุจริต” มีความหมายเดียวกันกับคําวา  “การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบเพ่ือตนเองหรือบุคคลอ่ืน ” จึงไมใช

วิสัยของคนทํางานเพ่ือประโยชนของประชาชนโดยนัยนี้การไดมาซ่ึงประโยชนสวนตนรวมถึงบุคคลอ่ืนจะเปน

ปจจัยอีกประการหนึ่งท่ีเปนเหตุชักนําใหคนของรัฐใชอํานาจหนาท่ีไปในทางไมชอบ 



  สวน  “ประโยชน ” ตามกฎหมายแพงและพาณิชยอาจปรากฏตัวอยูในรูปแบบท่ีเปน  

“ทรัพยสิน” ซ่ึงเปนไดท้ังสิ่งท่ีมีรูปรางและไมมีรูปรางแตตองเปนสิ่งท่ีมีราคาและอาจถือเอามาเปนของตนเองได 

  อยางไรก็ตามการไดมาซ่ึงประโยชนสวนตนไมไดเปนคําตอบสุดทายท่ีจะทําใหคนของรัฐ

ตัดสินใจใชอํานาจหนาท่ีไปในทางไมชอบเพราะแมประโยชนสวนตนท่ีไดรับจะมีมากมายสักปานใดแตถาการใช

อํานาจหนาท่ีดังกลาวไปแลวมีเหตุทําใหเกิดความเสี่ยงตอการถูกลงโทษไดมากคนของรัฐเองก็เกิดอาการลังเล

ไมกลาเสี่ยงตัดสินใจทําความผิดและสิ่งท่ีจะทําใหการใชอํานาจหนาท่ีไปในทางไมชอบเกิดความเสี่ยงในลักษณะ

ดังกลาวดังนั้นการทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการมีข้ันตอนการดําเนินการท่ีโปรงใสมีกลไกการตรวจสอบการ

ดําเนินการไดทุกข้ันตอนและคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน 

  จากท่ีกลาวมาขางตนเทศบาลตําบลหนองรี จึงไดพิจารณากําหนดใหมีกรอบการจัดทํา

“แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต” ประกอบดวยสาระสําคัญ๒สวนคือ 

  สวนท่ีหนึ่ง  กําหนดข้ึนเพ่ือแกปญหาการทุจริตท่ีเกิดจากปจจัยภายใน ดวยการปลูกและปลุก

จิตสํานึกและมีความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริตมีจริยธรรมการคํานึงถึง

ประโยชนสุขของประชาชนในทองถิ่นซ่ึงไดนํากลุมประชาชนและเด็กมารวมไวในสวนนี้ดวยเนื่องจากเปนการ

ดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในสวนท่ีวาดวยมาตรฐานจริยธรรมอันเปน

คานิยมหลักไดกําหนดไวประการหนึ่งคือ“การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมือง

ท่ีดีรวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพส่ิงแวดลอม”ซ่ึงไดกําหนดใหเปนมิติท่ี ๑ 

  สวนท่ีสอง กําหนดข้ึนเพ่ือปองกันการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนไดจากปจจัยภายนอกโดยให

ความสําคัญกับ การดําเนินการใหมีการบริหารราชการท่ีโปรงใสสามารถตรวจสอบไดทุกข้ันตอนและ

คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนไดกําหนดไวในมิติท่ี ๒ – มิติท่ี ๔ มีสาระสําคัญดังนี้ 

มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต ประกอบดวย 

  1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร

ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่นและฝายประจําของเทศบาลตําบลหนองรีใน๓ลักษณะดังนี้ 

   1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีให

บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน 

   1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

   1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหง

ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

 

  1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่นใน๓ลักษณะ

ดังนี้ 

   1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 

   1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 

   1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชนใน๓ลักษณะดังนี้ 

   1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต 



   1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 

   1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 
 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต ประกอบดวย 

  2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

  ๒ .2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการไดแก 

   2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรมท้ังใน

เรื่องการบรรจุแตงตั้งโยกยายโอนเลื่อนตําแหนง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน 

   2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงินงบประมาณการจัดหาพัสดุการใช

ประโยชนในทรัพยสินของทางราชการโดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบกฎเกณฑท่ีเก่ียวของ

อยางเครงครัด 

   2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ /บริการประชาชนเพ่ือใหเกิด

ความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

  2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดีโดยดําเนินการใหมีกิจการดังนี้ 

   2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการ

ประชาชนรายละเอียดท่ีเก่ียวของในแตละข้ันตอนเปดเผย  ณ  ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศของ

เทศบาลตําบลหนองรี 

   2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งอนุญาตอนุมัติปฏิบัติ

ราชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในเทศบาลตําบลหนองรี 

  2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน /บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให

เปนท่ีประจักษในลักษณะดังตอไปนี้ 

   2.4.1 มีความซ่ือสัตยสุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม 

   2.4.2 ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 

   2.4.3 ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

   2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการ

ดวยความซ่ือสัตยสุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมและการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 

   2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการจังหวัดอําเภอท่ีไดดําเนินการตาม

อํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหนองรี 

   2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายกรณี

มีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลหลุมรังท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิ

ชอบ 

 

 



มิติท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน ประกอบดวย 

  3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแก

ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได

ทุกข้ันตอนโดย 

   3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

   3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลการบริหาร

งบประมาณการเงินการจัดหาพัสดุการคํานวณราคากลางรายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ

วิธีการท่ีกฎหมายระเบียบกฎขอบังคับท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบ

และตรวจสอบได 

   3.1.3 มีการปดประกาศเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปน

ประโยชนกับการมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 

  3.2 การรับฟงความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน /รองทุกขของประชาชน

โดย 

   3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการตาม

อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยูและ

สุขอนามัยของประชาชนในทองถ่ิน 

   3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

   3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณะอักษรใหประชาชนผูรองเรียน /รองทุกขได

ทราบถึงการไดรับเรื่องระยะเวลาและผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

  3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการของเทศบาลตําบลหนองรี   โดย 

   3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดทํา

งบประมาณ 

   3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 

   3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหนองรี

ประกอบดวย 

  4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินกําหนดโดยเทศบาลตําบลหนองรีดําเนินการใหมี 

   4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

   4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในโดยดําเนินการใหมีการจัดทํา

แผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุม

ภายในใหผูกํากับดูแล 

  ๔ .๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหาร

ราชการตามชองทางท่ีสามารถดําเนินการไดโดยเทศบาลตําบลหนองรีดําเนินการใหมี 



   4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบกํากับดูแลการบริหารงานบุคคล

เก่ียวกับการบรรจุแตงตั้งโอนยายขาราชการพนักงานลูกจาง 

   4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบกํากับดูแลการบริหารงบประมาณ

การรับ-จายเงินการหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 

   4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบกํากับดูแลการจัดหาพัสดุ 

  ๔ .๓ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่นประกอบดวย 

   4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความรูความเขาใจในการ

ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว 

   4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ฝายบริหารตามกระบวนการและวิธีการท่ีกฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวของไดกําหนดไวโดยไมฝกใฝฝายใด 

  4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน  (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือ

ตอตานการทุจริตประกอบดวย 

   4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 

   4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

  การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลหนองรี  จึงเปนเครื่องมือ

ทางการบริหารท่ีผูบริหารเทศบาลตําบลหนองรีใชในการสรางภูมิคุมกัน  สําหรับคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได

ทํางานใหบังเกิดประโยชนสุขของประชาชนในทองถิ่น และไมทําใหคนในทองถิ่นเกิดความคลางแคลงใจใน

การทํางานของบุคลากรในเทศบาลตําบลหนองรี  ท้ังจะเปนกลไกสําคัญในการปองกันไมใหมีการใชอํานาจ

หนาท่ีในการบริหารราชการโดยมิชอบไดอีกทางหนึ่งดวย  โดยจะบรรลุผลไดมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับความ

มีประสิทธิผลของการดําเนินการตามโครงการกิจกรรม  หรือการดําเนินการอ่ืนใดท่ีเทศบาลตําบลหนองรีจะได

กําหนดใหมีข้ึนและสอดคลองตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในแตละมิติของแผนปองกันการทุจริต  ดวยการท่ี

ผูบริหารเทศบาลตําบลหนองรีจะแสดงใหเห็นวามีเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางแทจริง

นั้น จะตองนําเจตจํานงนั้นไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 2 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 

(พ.ศ. 2561– 2564) 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 

หมายเหตุ 
งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) 

1. การสราง

สังคมที่ไมทนตอ

การทุจริต 

1.1 การสราง

จิตสํานึกและความ

ตระหนักแกบุคลากร

ทั้งขาราชการ 

การเมืองฝายบริหาร 

ขาราชการการเมือง              

ฝายสภาทองถิ่นและ

ฝายประจําของ

เทศบาลตําบลหนองรี 

(1) โครงการฝกอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม แก ผูบริหาร สมาชิก

สภาและพนักงานของเทศบาล

ตําบลหนองรี 

(2) กิจกรรมใหความรู เร่ือง 

ผลประโยชนทับซอนใหกับ

บุคลากรของเทศบาลตําบล

หนองรี 

(3) มาตรการ “จัดทําคูมือการ

ปองกันผลประโยชนทับซอน” 

และ Conflict of Interest” 

- - - -  

 1.2 การสราง

จิตสํานึกและความ

ตระหนักแก

ประชาชนทุกภาค

สวนในทองถิ่น 

(1) โครงการปลูกตนไมเพื่อ

เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลก

รอน  

(2) โครงการอบรมพัฒนา

อาชีพตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 

(3) โครงการสรางอาชีพ สราง

รายได ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

30,000 

 

 

30,000 

 

 

 

50,000 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

 

 

50,000 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

 

 

50,000 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

 

 

50,000 

 

 

 1.3 การสราง

จิตสํานึกและความ

ตระหนักแกเด็กและ

เยาวชน 

1) โครงการคุณธรรมสาน

สายใยครอบครัว 

(2) โครงการธรรมะเพื่อนอง 

(3) โครงการสรางภูมิคุมกัน

ทางสังคมใหเด็กและเยาวชน

โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 

 

30,000 

 

20,000 

 

30,000 

 

20,000 

 

30,000 

 

20,000 

 

30,000 

 

 

มิติที่ 1 รวม 
1 มาตรการ 1 กิจกรรม 

7 โครงการ  
160,000 160,000 160,000 160,000 

 

2. การบริหาร

ราชการเพื่อ

ปองกันการ

ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานง

ทางการเมืองในการ

ตอตานการทุจริตของ

ผูบริหาร 

(1) กิจกรรมประกาศเจตจํานง

ตอตานการทุจริตของผูบริหาร

เทศบาลตําบลหนองรี 

- - - -  



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 

หมายเหตุ 
งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) 

 2.2 มาตรการสราง           

ความโปรงใสในการ

ปฏิบัติราชการ 

(1) มาตรการการสรางความ

โปรงใสในการบริหารงาน

บุคคล 

(2) มาตรการออกคําส่ัง

มอบหมายของนายกเทศมนตรี

ตําบลหนองรี ปลัดเทศบาล

ตําบลหนองรี และหัวหนาสวน

ราชการ 

(3) กิจกรรม “สรางความ

โปรงใสในการพิจารณาเล่ือน

ขั้นเงินเดือน” 

(4) กิจกรรม “ควบคุมการเบิก

จายเงินตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป” 

(5) กิจกรรม “การพัฒนาแผน

และกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

(6) กิจกรรมเผยแพรขอมูล

ขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง 

(7) โครงการจัดบริการสาธารณะ

และการบริการประชาชน 

(8) โครงการจางสํารวจความพึง

พอใจของผูรับบริการ 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

30,000 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

30,000 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

30,000 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

30,000 

 

 2.3 มาตรการการใช

ดุลยพินิจและใช

อํานาจหนาที่ให

เปนไปตามหลักการ

บริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี 

(1) กิจกรรมการลดขั้นตอน

การปฏิบัติงาน 

(2) โครงการลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(3) มาตรการการออกคําส่ัง

มอบหมายของนายก 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองรี 

ปลัดเทศบาลตําบลหนองรี  

และหัวหนาสวนราชการ 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 2.4 การเชิดชูเกียรติ

แกหนวยงาน/บุคคล

ในการดําเนินกิจการ

การประพฤติปฏิบัติ

ตนใหเปนที่ประจักษ  

(1) กิจกรรมยกยองและเชิดชู

เกียรติแกบุคคล หนวยงาน 

องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชน

หรือเขารวมในกิจกรรมของ

เทศบาลตําบลหนองรี 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 2.5มาตรการจัดการ             

ในกรณีไดทราบหรือ

รับแจงหรือตรวจสอบ

พบการทุจริต 

 

(1) มาตรการ “จัดทําขอตกลง

การปฏิบัติราชการ” 

(2) มาตรการ “ใหความรวมมือ

กับหนวยงานตรวจสอบทั้ง

ภาครัฐและองคกรอิสระ”    

(๓) มาตรการ “แตงต้ัง

ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ือง

รองเรียน” 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

มิติที่ 2 รวม 6 มาตรการ  กิจกรรม ๖0,๐๐๐ ๖0,๐๐๐ ๖0,๐๐๐ ๖0,๐๐๐  



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 

หมายเหตุ 
งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) 

3 โครงการ 

3. การสงเสริม

บทบาทและการ

มีสวนรวมของ

ภาคประชาชน 

3.1 จัดใหมีและ

เผยแพรขอมูลขาวสาร

ในชองทางที่เปนการ

อํานวยความสะดวกแก

ประชาชนไดมีสวนรวม

ตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการตามอํานาจ

หนาที่ของเทศบาล

ตําบลหนองรีไดทุก

ขั้นตอน 

(1) มาตรการ “ศูนยขอมูล

ขาวสารของเทศบาลตําบล

หนองรี 

(2) กิจกรรม “การออก

ระเบียบจัดต้ังศูนยขอมูล

ขาวสารของเทศบาลตําบล

หนองรี 

(3) กิจกรรม “อบรมใหความรู

ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540” 

(4) มาตรการ “เผยแพรขอมูล

ขาวสารของราชการ” 

(5) กิจกรรม “การเผยแพร

ขอมูลขาวสารดานการเงิน การ

คลัง พัสดุ และทรัพยสินของ

เทศบาลตําบลหนองรี และการ

รับเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับ

การเงินการคลัง”  

(6) กิจกรรม“จัดใหมีชองทางที่

ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร

ของเทศบาลตําบลหนองรี 

20,000 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

20,000 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

20,000 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

20,000 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 3.2 การรับฟงความ

คิดเห็น การรับและ

ตอบสนองเร่ือง

รองเรียน/รองทุกข

ของประชาชน 

 

(1) กิจกรรมการดําเนินงานศูนย

รับเร่ืองราวรองทุกข 

(2) โครงการเทศบาลตําบล

หนองรีออกหนวยเคล่ือนที ่

(3) กิจกรรม รายงานผลการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงใหผู

รองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

- 

 

- 
 

- 

- 

 

- 
 

- 

- 

 

- 
 

- 

- 

 

- 
 

- 

 



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 

หมายเหตุ 
งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) 

 3.3 การสงเสริมให

ประชาชนมีสวนรวม

บริหาร กิจการของ

เทศบาลตําบลหนองรี 

(1) มาตรการแตงต้ังแตงต้ัง

คณะกรรมการฯ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวย

การจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.2548  

(2) โครงการสนับสนุนการ

ประชาคมทบทวนแผนชุมชน/

หมูบาน 

(3) โครงการประชุมประชาคม

หมูบานและประสาน

แผนพัฒนาทองถิ่น 

(4) กิจกรรมการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ 

(5) มาตรการตรวจสอบโดย

คณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดี 

- 

 

 

 

 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

มิติที่ 3 รวม 
4 มาตรการ  กิจกรรม 

3 โครงการ 
60,000 60,000 60,000 60,000 

 

4. การ

เสริมสรางและ

ปรับปรุงกลไกใน

การตรวจสอบ

การปฏิบัติ

ราชการ 

4.1 มีการจัดวาง

ระบบและรายงาน

การควบคุมภายใน

ตามที่คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน

กําหนด 

(1) กิจกรรมการจัดทําแผนการ

ตรวจสอบภายในประจําป  

(2) กิจกรรมการจัดทํารายงาน

การควบคุมภายใน 

(3) กิจกรรมการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายใน 

(4) มาตรการติดตาม

ประเมินผลระบบควบคุม

ภายใน 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 4.2 การสนับสนุนให         

ภาคประชาชนมีสวน

รวมตรวจสอบการ

ปฏิบัติหรือการ

บริหารราชการ ตาม

ชองทางที่สามารถ

ดําเนินการได 

(1) มาตรการสงเสริมให

ประชาชนมีสวนรวม 

ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ

บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ

บรรจุแตงต้ัง การโอน ยาย 

(2) กิจกรรมการรายงานผล

การใชจายเงินใหประชาชน

ไดรับทราบ 

(3) กิจกรรมการจัดหา

คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 

หมายเหตุ 
งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) 

จากตัวแทนชุมชน 

 4.3 การสงเสริม

บทบาทการ

ตรวจสอบของสภา

ทองถิ่น 

(1) โครงการอบรมใหความรู

ดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น 

ผูบริหาร และสมาชิกสภา

ทองถิ่น 

(2) โครงการสงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา

ทองถิ่น 

(3) กิจกรรมสงเสริมสมาชิก

สภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ฝายบริหาร 

20,000 

 

 

 

๑00,000 

 

 

- 

 

20,000 

 

 

 

๑00,000 

 

 

- 

20,000 

 

 

 

๑00,000 

 

 

- 

20,000 

 

 

 

๑00,000 

 

 

- 

 

 4.4 เสริมพลังการมี

สวนรวมของชุมชน 

(Community) และ

บูรณาการทุกภาค

สวนเพื่อตอตานการ

ทุจริต 

(1) มาตรการเฝาระวังการ

คอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน 

(2) มาตรการการสงเสริมและ

พัฒนาเครือขายดานการ

ปองกันการทุจริต 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

มิติที่ 4 รวม 
4 มาตรการ 6 กิจกรรม 

2 โครงการ 
๑20,000 ๑20,000 ๑20,000 ๑20,000 

 

 

 

 

 

 

 


