


 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏบิัตกิารดานการปองกนัปราบปรามการทจุริต 
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สวนที่ 1 

บทนํา 

1.การวเิคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร 

  การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร มีวัตถุประสงคเพื่อตองการบงชี้ความ
เสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล 
หรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยู
ในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม ซึ่งการทุจริตระดับทองถิ่นมีปจจัยมาจากการกระจายอํานาจ
สูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปาหมายแทจริงของการกระจายอํานาจนี้เพื่อใหสามารถดําเนินการ
ตอบสนองการใหบริการตางๆในพื้นที่โดยไมตองรอจากสวนกลางเพียงฝายเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการภาครัฐ แตจากแนวทางในการปฏิบัติทําใหแนวโนมการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากขึ้นเชนเดียวกัน  
โดยลักษณะการทุจริตมีอาจเกิดจากดานงบประมาณ ดานบุคลากร ดานระเบียบกฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติ
ดานคุณธรรมจริยธรรม ไมสามารรถปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบ การตรวจสอบที่ไมคลอบคลุมหรือขาด
ประสิทธิภาพ หรือแมแตการใชอิทธิพลในทองถิ่นรูปแบบตางๆ 

  ดังนั้นจึงตองวิเคราะหถึงสาเหตแุละปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกร ซึ่งมหีัวขอดงันี ้
  1.จุดแข็ง เชน ระเบยีบกฎหมาย กฎเกณฑ การตรวจสอบ การควบคมุและการกํากับดแูล 
กลไกการตรวจสอบความโปรงใส 
  2.จุดออน เชน ระเบียบ แนวทางปฏิบตัิที่ใชเปนตัวกํากับในการปฏิบตังิาน การตรวจสอบ
และการควบคมุกํากับดแูลการปฏิบตัหินาที ่แนวความคดิและวิถี คานยิม หรือวัฒธนธรรมในการทํางานหรือ
การปฏิบตัหินาทีข่องบคุลากรในองคกร 
  3.ความเสีย่ง เชน แรงจูงใจในการกระทํา ,โอกาสที่อาจกอใหเกิดความเสีย่ง,พฤติกรรมท่ีอาจ
เอื้ออํานวยในการดําเนินการของบคุคลในองคกรและนอกองคกร 
  4.ปญหาอุปสรรค เชน การผูกขาด อทิธิพล การขดัขวางการปฏิบตัหินาที ่คานยิมทีผ่ิดๆ 
  5.อื่นๆ ที่เปนปจจัยรวมที่อาจเกดิขึ้นและมีผลกระทบตอและการนําไปสูการทุจริตในองคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.หลกัการและเหตุผล 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวน
รวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะทําไดเทา 
ที่จําเปนตามกรอบที่กฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือ
ประโยชนสุขของประเทศโดยรวม นอกจากนี้ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริการราชการแผนดิน กําหนดให
การบริหารราชการซึ่งรวมทั้งราชการบริหารสวนทองถิ่นตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน จะเห็นไดวาการบริหาร
ราชการแผนดินที่มีองคกรปกครองทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะ และแกไขปญหา
ในระดับทองถิ่นยังมีปญหาหลายประการ ที่สําคัญคือปญหาดานการบริหารราชการขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นเอง และปญหาการกํากับดูแลโดยองคกรที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ซึ่งไดมีสวนทําให 
การบริหาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนหนึ่งไมเปนไปเพื่อกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนใน
ทองถิ่นอยางแทจริง คณะผูบริหารหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางสวนมีพฤติการณสอไปในทาง 
ที่เอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพองโดยไมชอบมีการกระทําในลักษะที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน  
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเรงสรางภาพลักษณ ความเชื่อมั่นใหกับหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยเฉพาะประชาชนใหไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงานการตรวจสอบการ
ทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งบุคคลที่มีสวนสําคัญที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ปลอดทุจริตหรือการทุจริตมีทิศทางลดนอยลง ยอมเกิดจากบุคลากรในองคกรซึ่งประกอบดวย สมาชิกสภา
คณะผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกๆตําแหนง จะตองมี
จิตสํานึกคานิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใชกฎหมาย ระเบียบ  
ขอบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แลว หนวยงานองคกรอื่นและ
ประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไววางใจ ศรัทธาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางแนนอน เทศบาลตําบลยางฮอม 
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นหนึ่งที่จะเปนตัวชวยสรางภาพลักษณ 
ในดานการปองกันการทุจริต เพื่อขยายผลไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ไดเขารวมการเปนเครือขาย 
ในดานการปองกันการทุจริตแลวก็ทําใหทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดยึดหลักการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

1.เพื่อสงเสริม เสริมสราง จิตสํานึกและคานิยม ใหแกบุคลากรของเทศบาลตําบลยางฮอม
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ 
  2.เพื่อประสานความรวมมือระหวางหนวยงานเทศบาลตําบลยางฮอม กับทุกภาคสวนในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม 
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
  4.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตําบลยางฮอม ในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
5.เปาหมาย 

  1.ขาราชการทั้งฝายการเมือง และฝายประจําของเทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย ตลอดจนประชาชน มีจิตสํานึกในเรื่องของความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส เปนธรรมไมใช
ตําแหนงหนาที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝาย 
  2.เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถ
ปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจาที่ และสามารถจัดการกับกรณีการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอยางรวดเร็ว โปรงใส มิใหขาราชการอ่ืนใชเปนเยี่ยงอยาง 
  3.หนวยงานสามารถประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกัน  
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
  4.เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชยีงราย สามารถพัฒนาระบบและกลไก 
ในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดลุการใชอํานาจใหเหมาะสม 
  5.เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชยีงราย พฒันาบคุลากรผูปฏิบตัหินาที ่
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.ประโยชนของการจัดทําแผน 

  1.คณะกรรมการ/สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ขาราชการและเจาหนาที่ของเทศบาล
ตําบลยางฮอม มีจิตสําสํานึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย สุจริตปฏิบัติงานดวยความโปรงใส 
  2.ประชาชนมีจิตสํานึกในการเห็นประโยชนของชุมชนและเฝาระวังการทุจริตของ 
เทศบาลตําบลยางฮอม มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ 
และลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3.สรางระบบในการจัดการกับการทุจริตใหเปนไปดวยความรวดเร็ว 
  4.พัฒนาและเสริมสรางบุคลากรและหนวยงานในการตอตานและปราบปรามการทุจริต 
  5.เทศบาลตําบลยางฮอม ไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวนราชการ ประชาชนในการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
 

แผนปฏบิัตกิารดานการปองกนัปราบปรามการทจุริต 
และประพฤติมชิอบ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏบิัติการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

ยุทธศาสตร 1 : เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรฐานความโปรงใส :มิติที่ 1 ดานนโยบาย/ผูบริหาร และความพยายาม/ริเริ่มของหนวยงานในการสราวงความโปรงใส 
แผนงาน :  สงเสริมใหเจาหนาที่ทองถ่ินมีจิตสํานึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
ปงบประมาณพ.ศ. 2561 

ดําเนินการ 
ตัวชี้วัด เปาหมายปงบประมาณ 

2561 2561 
1.การสรางจิตสํานึกคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมในการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

1.รณรงคสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยม ตาม
หลักธรรมาภิบาล รวมท้ังเผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูล
ขาวสารความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและความโปรงใส 

 รอยละของเจาหนาท่ีทองถ่ินไดรับขอมูลขาวสาร
ครบถวน 

รอยละ 75 

 2.โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีมีความสุข “คายธรรมะพลิกชีวิต” 

 รอยละของเจาหนาท่ีทองถ่ินเขารวมประชุม/
ฝกอบรม/บรรยายธรรม 

รอยละ 75 

 3.การยกยองเชิดชูเกียรติเจาหนาที่ทองถิ่นที่ประพฤติตน
เปนแบบอยางที่ดีทั้งในระดับองคกรและระดับอําเภอหรือ
จังหวัด 

 เจาหนาที่ไดรับการคัดเลือกผลงาน,การเชิดชู 
เกรียติในระดับองคกรหรือจังหวัด 

รอยละ 5 

 4.การมีสวนรวมของผูบริหารทองถิ่นในกิจกรรมดานตางๆ 
เชนการปองกันการปราบปรามการทุจริต ดานการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ดานการทําตัวเปนแบบอยางที่ดี การ
เปนประธาน/ท่ีปรึกษา/คณะทํางาน การเปดรับฟงความ
คิดเห็นจากทุภาคสวนเปนตน 

 ผูบริหารเขามามีสวนรวมในกิจกรรมท่ีมีบทบาท
ในการสงเสริมความโปรงใสในองคกร 

รอยละ 70 

2.สงเสริมการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.โครงการหมูบานนาสนตําบลนาอยูปลอดยาเสพติด 
เศรษฐกิจพอเพียง 

 รอยละของเจาหนาที่ทองถ่ินเขารวมประชุม/
ฝกอบรม 

รอยละ 100 

 2.โครงการสงเสริมความรูในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
 
 

 รอยละของเจาหนาท่ีทองถ่ินและประชาชนเขา
รวมประชุม/ฝกอบรม 

รอยละ 75 



ยุทธศาสตร  2 : การบูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรฐานความโปรงใส : มิติที่ 2  ดานการเปดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองคกรและการมีสวนรวม 
แผนงาน : การปองกันเหตุการณและพฤติกรรมตางๆที่อาจเปนภัยตอการกาวสู ประเทศไทยใสสะอาด เพื่อปลูกฝงใหเจาหนาที่ทองถ่ินปฏิบัติงานโดยความโปรงใสและเปนธรรม 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
ปงบประมาณพ.ศ. 2561 

ดําเนินการ 
ตัวชี้วัด เปาหมายปงบประมาณ 

2561 2561 

1.เสริมสรางกระบวนการมีสวน
รวมและความเขมแข็งของภาค
ประชาชน 

1.โครงการสํารวจขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 ประชาชนเขารวมประชุม/ฝกอบรม/เห็น
ความสําคัญตามภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

รอยละ 75 

 2.โครงการอบรมใหความรูการขออนุญาตตาม  
พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 

 ประชาชนเขารวมฝกอบรม/เห็นความสําคัญตาม
ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รอยละ 75 

2.ประชาสัมพันธตอตานการ
ทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 

1.โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน  ประชาชนเขาอบรม/รองทุกขรองเรียน รอยละ 70 

 2.โครงการเทศบาลตําบลยางฮอมย้ิมบริการประชาชน
เคลื่อนท่ี 

 ประชาชนไดรับการบริการตามภารกิจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รอยละ 70 

 3.โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  ประชาชนไดรับการบริการตามภารกิจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รอยละ 90 

3.การสงเสริมและสนับสนุนการ
มีสวนรวมของภาคประชาชน
และเจาหนาท่ีของรัฐในการ
ติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ 

1.ประชาสัมพันธความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต การสรางมาตรฐานความโปรงใสเชน
กฎหมาย/ระเบียบขอบังคับ/วิธีการปฏิบัติขอมูลขาวสารให
เจาหนาท่ีทองถ่ิน 

 จํานวนการประชาสัมพันธไมนอยกวา  
4 ชองทาง 

4 ชองทาง 

3.การมีระบบควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน 

 

1.การจัดทําแผนควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน  จํานวนแผนควบคุมภายในและแผนการ
ตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง/ป 



ยุทธศาสตร  3  :  การเสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
มาตรฐานความโปรงใส : มิติที่ 3 ดานการใชดุลยพินิจ 
แผนงาน:  การจัดการกรณีมีการทุจริตและคอรรัปชั่นที่เกิดขึ้นแลวหรือกําลังเกิดข้ึน วัตถุประสงคเพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
ปงบประมาณพ.ศ. 2561 

ดําเนินการ 
ตัวชี้วัด เปาหมายปงบประมาณ 

2561 2561 

1.การลดการใชดุลพินิจของ
เจาหนาท่ี                   
ผูปฏิบัติงาน 

1.จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน ดานแผนงาน งบประมาณ
และ บุคลากร 

 มีกระบวนการตามภารกิจหลักของหนวยงานที่
ผูบริหารใหความเห็นชอบ 

2 เร่ือง 

2.การจัดการเพื่อลดความเส่ียง
ท่ีเกิดการทุจริต 

1.จัดอบรมหรือสงบุคลกรเขารับการอบรม 
เพื่อเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ 

 รอยละของผูเขารวมอบรมมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

รอยละ 75 

 2.โครงการอบรมพัฒนาศักยาภาพดานกฎหมายสําหรับ
ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และพนักงานเทศบาล
ตําบลยางฮอม 

 รอยละของผูเขารวมอบรมมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

รอยละ 75 

3.ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน 

1.จัดทํารายงานผลความสําเร็จของแผนปฏิบัติการดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นกับมาตรฐาน
ความโปรงใส 

 รายงานผลความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น 
กับมาตรฐานความโปรงใส 

1 รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร  4:  พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
มาตรฐานความโปรงใส : มิติที่ 4 การมีระบบ/กลไก จัดการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
แผนงาน : พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐ  ในการปองกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐใหเจาหนาที่ทองถ่ินปฏิบัติงานโดยความโปรงใสและเปนธรรม และเพื่อปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
ปงบประมาณพ.ศ. 2561 

ดําเนินการ 
ตัวชี้วัด เปาหมายปงบประมาณ 

2561 25612 

1. พัฒนาบุคลากรของ
หนวยงานใหมีความรู ในการ
ปฏิบัติตรวจสอบ ดําเนินการ
ดานวินัย หรือการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 

1.1การสงขาราชการและเจาหนาท่ีเขารวมการประชุม 
อบรมสัมมานาท่ีเก่ียวของกับ 
   1.1.1 ดานการปองกันและการปราบปรามการทุจริต 
   1.1.2 ดานทรัพยากรบุคคล 
   1.1.3 ดานการเงิน 
   1.1.4 ดานการตรวจสอบภายใน 

 จํานวนดานท่ีเจาหนาที่ทองถ่ินไดรับการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพิ่มข้ึน 

ไมนอยกวา 3 ดาน 
 

2.การมีระบบกลไกการจัดการ
รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

1. จัดทําหลักเกณฑวิธีการรับฟงขอรองเรียน/รองทุกข  มีหลักเกณฑวิธีการรับฟงขอรองเรียน/รองทุกข อยางนอย 3 เร่ือง 

 2.ประชาสัมพันธชองทางรองเรียน/แจงเบาะแส/ความ
คิดเห็น/เบาะแสการทุจริต 

   - ตูรับขอรองเรียน 
   - จัดสงขอรองเรียนทางไปรษณีย 
   - ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลยางฮอม 
   - เว็บไซต www.yanghom.go.th 

 จํานวนชองทางการรับฟงขอรองเรียนและการ
แจงเบาะแสการทุจริต 

4 ชองทาง 
 

 

 




