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องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

คานา
สภาพสังคมปัจจุบัน การทุจริตคอร์รัปชันถือ ว่าเป็นปัญหาที่ขยายวงกว้าง ส่งผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อเสถียรภาพทางการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทาให้
ประเทศต่างๆตระหนักถึงร้ายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตมากขึ้น
องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม ได้จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.
2562 – 2564) ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption
(
Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย
ซึ่งแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทาให้
ประชาชน ข้าราชการ มีความรู้ ความเข้าใจ บทบาท ภารกิจ ของหน่วยงานราชการ เพื่อจะได้มีส่วนร่วมใน
แก้ไขปัญหา และเข้าใจในปัญหาการทุจริตได้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนเข้าใจกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอบรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและการเฝูาระวังการทุจริต เป็นต้น
องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยามหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฉบับ
นี้ จะทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี
(พ.ศ. 2562 – 2564)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
…………………..
ส่วนที่ 1 บทนา

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การ
บริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม มีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการ
ทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิน่ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์สาคัญ
เพื่อให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทาง
ปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยทีน่ าไปสูก่ ารทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส ปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่าการทุจริตในปัจจุบันมี
รูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบ
ธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็น
การยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้
สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการ
ผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดี แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกง
เป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่
เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
การทุจริตคืออะไร
“ทุจริต” หมายถึง ประพฤติชั่ว คดโกง ไม่ซื่อตรง
“การทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นอย่างใดในตาแหน่งหน้าที่หรือปฏิบัติ หรือ ละเว้น
การปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทาให้ผู้อื่นชื่อว่าตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิไดมีตาแหน่งหน้าที่นั้น
หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสาหรับตนเองหรือผู้อื่น การทุจริต
ต่อหน้าที่ การฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือคอร์รัปชั่น ล้วนมีความหมายอย่างเดียวกัน

สาเหตุที่มีการทุจริต
ปัจจัยภายใน ได้แก่ สิ่งที่อยู่ในใจ อยู่กับตัวของแต่ละบุคคล คือ
1.1 การหย่อนคุณธรรมความซื่อสัตย์
1.2 โอกาส
1.3 สิ่งจูงใจ
1.4 การเสี่ยงภัย
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัว คือ
2.1 ด้านเศรษฐกิจและการครองชีพ
2.2 ด้านการเมือง
2.3 ด้านสังคม
2.4 การบริหารของรัฐขาดประสิทธิภาพ
2.5 ช่องว่างของกฎหมาย
2.6 ตาแหน่งหน้าที่เอื้อต่อการทุจริต
2.7 อยู่ภายใต้อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมและอิทธิพลของผู้ทุจริต
2.8 ติดอบายมุขและมูลเหตุอื่น ๆ
ทุจริตในเรื่องอะไรบ้าง
1. ฝุาฝืน หลีกเลี่ยง หรือบิดเบือน ระเบียบแบบแผน หรือกฎข้อบังคับ
2. จูงใจ เรียกร้อง ขมขู่ หน่วงเหนี่ยวหรือกลั่นแกล้ง เพื่อหาประโยชน์ใส่ตนหรือพวกพ้อง
3. สมยอม รู้เห็นเป็นใจ เพิกเฉย หรือละเว้นการกระทาในการที่ปฏิบัติหรือรับผิดชอบตามหน้าที่
4. ยักยอก เบียดบังซึ่งทรัพย์สินของทางราชการ
5. ปลอมแปลง หรือกระทาการใดๆ อันเป็นเท็จ
6. มีผลประโยชน์ร่วมในกิจการบางประเภทที่สามารถใช้อานาจหน้าที่ของตน บันดาลประโยชน์ได้
7. สมยอมเสนอราคา หรือการฮั้ว เพื่อกาหนดราคาอันเป็นการเอาเปรียบรัฐ
แนวทางการปูองกันการทุจริต
ประชาชนมีช่องทางในการช่วยปูองกันการทุจริตได้หลายระดับ คือ ระดับบุคคล และระดับชุมชน/
ท้องถิ่น และระดับสังคม
ช่องทางในการปูองกันการทุจริต
1. ระดับบุคคล
1.1 การมีจิตใจสุจริต
1.2 ตัวเองจะต้องไม่ประพฤติ ปฏิบัติ หรือทาการทุจริต
1.3 ตัวเองจะต้องไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้คนอื่นทุจริต
1.4 หากพบเห็นการทุจริตต้องช่วยกันตักเตือน แนะนาหรือแจ้งเบาะแส

1.5 ฝึกวินัยในตนเอง สร้างคุณธรรมในจิตใจ
1.6 ไม่ทาการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม
1.7 ไม่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้อื่นทุจริต
1.8 ไม่เลือกคนทุจริตหรือเคยทุจริตเข้าสภา
1.9 เมื่อพบเห็นการทุจริตให้ตักเตือนแนะนา หรือดาเนินการอย่างอื่น
2. ระดับชุมชน
2.1 การรวมกลุ่ม
2.2 การสร้างเครือข่าย
2.3 การประชุมวางแผน
2.4 การกาหนดกติกาชุมชน
2.5 การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว
3. ระดับสังคม
3.1 สมัครเข้าเป็นองค์กรสมาชิกเครือข่าย
3.2 การแจ้งเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
3.3 การขอรับการสนับสนุนการดาเนินงาน
3.4 การร่วมเคลื่อนไหว
3.5 สมัครเป็นเครือข่ายองค์กรภายนอก
3.6 แจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริตในพื้นที่
3.7 ขอรับการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
3.8 การร่วมเคลื่อนไหว
4. ระดับชุมชน
4.1 รวมกลุ่มขึ้นในชุมชน
4.2 สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่ม ตั้งชมรม
4.3 ประชุม/วางแผนการดาเนินการ
4.4 กาหนดกฎหมู่บ้าน / กติกาชุมชน
4.4 การดาเนินกิจกรรม / รณรงค์ต้านการทุจริต
4.5 ร่วมลงชื่อถอดถอนคนทุจริตออกจากตาแหน่ง

2.หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุ่น
แรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ
เป็นปัญหาลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจาก
เกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการ
ทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและ
ความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (
Corruption
Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency Intemational – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่าง
ปี 2555-2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก
168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ
มาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลาดับ
ที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัป
ชันอยู่ในระดับสูง
แม้วา่ ในช่วงระยะทีผ่ า่ นมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ปูองกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต ( United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้ง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ จัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตใน
ประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสาคัญไทย
ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง
(Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความ
สบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้
ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้
ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบนั ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตทีใ่ ช้อยูเ่ ป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก
ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง

หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต ( Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตCorruption
(
Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย
3.วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
๑) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมืองข้าราชการ
ฝุายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)
๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation ) และตรวจสอบ (people’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4.เป้าหมาย
๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงประโยชน์โดยมิชอบ
๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ
๓) โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5.ประโยชน์ของการจัดทาแผน
๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต ( Anti –Corruption ) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต
๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต
๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี
(พ.ศ. 2562 – 2564)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
…………………..
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

-9มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1การสร้าง 1.1การสร้างจิต 1.1.1(1)โครงการข้าราชการ 20,000 20,000 20,000 20,000
สังคมที่ไม่ สานึกและความ ไทยไร้ทุจริต
ทนต่อการ ตระหนักแก่
1.1.2(1)มาตรการส่งเสริมการ
ทุจริต
บุคลากรทั้ง
ปฏิบัติงานตามประมวล
ข้าราชการ
จริยธรรมของอบต.ไม้ฝาด
การเมือง
1.1.2(2)โครงการอบรมด้าน 20,000 20,000 20,000 20,000
ฝุายบริหาร
วินัยและคุณธรรมจริยธรรม
ข้าราชการเมือง 1.1.2(3)มาตรการ”เสริมสร้าง
ฝุายสภาท้องถิ่น องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต”
1.1.3(1)มาตรการ”จัดทาคู่มือ
การปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน”
1.1.3(2)มาตรการ”ปลูกฝัง
องค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
Conflict of Interest”
1.1.3(3)โครงการ”อบรมการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(e-GP)”
1.2 การสร้าง 1.2.1(1)มาตรการ”รณรงค์
จิตสานึกและ เผยแพร่การสร้างค่านิยมการ
ความตระหนัก ต่อต้านการทุจริต”
แก่ทุกภาคส่วน 1.2.1(2)มาตรการ”ส่งเสริม
ในท้องถิ่น
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
เพื่อสร้างเครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริต(กิจกรรมการประชุม
พบปะหน่วยงานศูนย์
ประสานงานเพื่อสวัสดิการ
ประชาชน กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการชุมชนกลุ่มอาชีพ
และกลุ่มสตรี)

-10มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2561

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000 30,000 30,000 30,000

1.2.2(1)โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนารายได้
1.2.2(2)โครงการคืนดง
20,000
กระทงยามให้คนดงกระทงยาม
1.2.3(1)มาตรการ”ส่งเสริม
การปฏิบัติงานและการใช้ชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”
1.3การสร้าง
1.3.1(1),1.3.3(1)โครงการ
จิตสานึกและความ ค่ายเยาวชน สานึกรักท้องถิ่น
ตระหนักแก่เด็กและเสริมสร้างความสมานฉันท์
เยาวชน
1.3.1(2)โครงการเข้าค่ายพุทธ
บุตร
1.3.1(3)มาตรการสอดแทรก
หลักสูตรการเรียนการสอนตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12
ประการ
1.3.2(1)โครงการประกวดพูด
สุนทรพจน์ต่อต้านคอร์รัปชั่น :
หัวข้อคอร์รัปชั่น ฉันไม่ขอรับ
1.3.2(2),1.3.3(1)โครงการ
ยุวชนไทยใส่ใจพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
มิติที่ 1
รวม
9 โครงการ 8 มาตรการ

ปี 2562

20,000

20,000

20,000

-

-

-

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

10,000

10,000

10,000

10,000

30,000

30,000

30,000

30,000

180,000 180,000 180,000 180,000

-11มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

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

2.การ
2.1แสดงเจตจานง กิจกรรมประกาศเจตจานง
บริหาร ทางการเมืองในการ ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ราชการเพื่อ ต่อต้านการทุจริต องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ปูองกันการ ของผู้บริหาร
ทุจริต
2.2มาตรการสร้าง 2.2.1(1),2.2.2(1),2.2.3
ความโปร่งใสในการ (1)มาตรการ”ส่งเสริมการ
ปฏิบัติราชการ ปฏิบัติงานตามแนวทางการ
ประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Petformance
Assessment : LPA )”(ด้าน
การบริหารจัดการ ด้านการ
บริหารบุคคล ด้านบริหาร
การเงิน ด้านการบริการ
สาธารณะ)
2.2.1(2),2.2.2.(2)โครงการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA)
2.2.1(3)มาตรการ”สร้าง
ความโปร่งใสในการบริหาร
บุคคล”
2.2.2(3)มาตรการ”ให้และ
เปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัด
จ้าง”
2.2.3(3)มาตรการ”ยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3มาตรการการใช้ 2.3.1(1)มาตรการ”จัดทาคู่มือ
ดุลยพินิจและใช้ สาหรับประชาชนตาม
อานาจหน้าที่ให้ พระราชบัญญัติการอานวย
เป็นไปตามหลักการ ความสะดวกในการพิจารณา
บริหารกิจการ
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
บ้านเมืองที่ดี
2558”

-

-

-

-

-12มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2.3.1(2),2.3.2(1)มาตรการ”
ลดขั้นตอนและอานวยความ
สะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน”
2.3.1(3),2.3.2(2)โครงการ
ออกใบอนุญาต 1 วัน
2.4การเชิดชูเกียรติ2.4.1(1),2.4.2(1),2.4.3
แก่หน่วยงานบุคคล (1)มาตรการยกย่องเชิดชู
ในการดาเนิน
เกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
กิจการการประพฤติ ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ ประจักษ์
ประจักษ์
2.5 มาตรการ 2.5.1(1)มาตรการ”ส่งเสริม
จัดการในกรณีได้ การปฏิบัติงานตามประมวล
ทราบหรือรับแจ้ง จริยธรรมขององค์การบริหาร
หรือตรวจสอบพบ ส่วนตาบลดงกระทงยาม
การทุจริต
2.5.1(2)มาตรการ”จัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2.5.2(1)มาตรการ”ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2.5.2(2),2.5.3(3)มาตรการ”
ส่งเสริมการดาเนินงานศูนย์
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชนร่วมกับ
สานักงานอัยการจังหวัดตรัง”
2.5.3(1)มาตรการ”แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”
2.5.3(2)มาตรการ”ส่งเสริม
การดาเนินงานศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน องค์การบริหารส่วน
ตาบลดงกระทงยาม”
มิติที่2
รวม
15 มาตรการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-13มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

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

3. .การ 3.1จัดให้มีและ 3.1.1(1)มาตรการ”ปรับปรุง
ส่งเสริมการ เผยแพร่ข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.
มีส่วนร่วม ข่าวสารในช่องทาง ดงกระทงยาม
ของ
ที่เป็นการอานวย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
ประชาชน ความสะดวกแก่ 3.1.1(2)โครงการอบรมให้
ประชาชนได้มีส่วน ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ร่วมตรวจ การ ข่าวสารของราชการ พ.ศ.
ปฏิบัติราชการตาม 2540
อานาจหน้าที่ของ 3.1.2(1)มาตรการ”เผยแพร่
องค์กรปกครองส่วน ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและ
ท้องถิ่นได้ทุก
หลากหลาย”(ข้อมูลการจัดซื้อ
ขั้นตอน
จัดจ้างแผนพัฒนา ข้อมูล
รายงานทางการเงิน เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี รายจ่ายประจาปี
รายงานผลการดาเนินฯลฯ)
3.1.3(1)มาตรการ”จัดให้มี ช่องทางที่ให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของอบต.ดง
กระทงยาม
”(website/Facebook
/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/เสียงตาม
สาย/รถประชาสัมพันธ์ /วิทยุ/
วารสาร/ไวนิล/รายงานผลการ
ดาเนินงานฯลฯ)
3.2การรับฟังความ 3.2.1(4)มาตรการ”ส่งเสริม
มิติที่ 1
คิดเห็นการรับและ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 1.2.1(2)
ตอบสนองเรื่อง เพื่อสร้างเครือข่ายต่อต้านการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทุจริต(กิจกรรมการประชุม
ของประชาชน
พบปะหน่วยงานศูนย์
ประสานงานเพื่อสวัสดิการ
ประชาชนกิจกรรมประชุม
คณะกรรมการชุมชนกลุ่มอาชีพ
และกลุ่มสตรี)
3.2.2(1)มาตรการ”จัดให้มี
ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่
เข้าถึงง่ายและหลากหลาย”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มิติที่ 1
1.2.1(2)

มิติที่ 1
1.2.1(2)

มิติที่ 1
1.2.1(2)

-

-

-

-14มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3.2.3(1)มาตรการ”รายงาน
ผลความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ร้องทราบ”
3.3การส่งเสริมให้ 3.3.1(1)โครงการฝึกอบรม
30,000 30,000 30,000 30,000
ประชาชนมีส่วน สัมมนาการจัดกิจกรรมเวที
ร่วมบริหารกิจการ ประชาคม เพื่อจัดทาแผน
ขององค์กรปกครอง ชุมชนและแผนพัฒนา
ส่วนท้องถิ่น
3.3.1(1),3.3.1(2),3.3.1(3)
มาตรการ“ส่งเสริมให้ ปชช.
มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ดงกระทงยาม
มิติที่ 3
รวม
7 มาตรการ 1 กิจกรรม 1
30,000 30,000 30,000 30,000
โครงการ

4.การ
4.1มีการจัดวาง
เสริมสร้าง ระบบและรายงาน
และ
การควบคุมภายใน
ปรับปรุง ตามที่คณะกรรม
กลไกในการ การตรวจเงิน
ตรวจสอบ แผ่นดินกาหนด
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4.2การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได้

4.1.1(1)มาตรการ”ติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน”
4.1.2(1)มาตรการ”การ
ควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยงระดับส่วนงานย่อย
และระดับองค์กร”

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.1(1),4.2.2(1),4.2.3(1)
มาตรการสนับสนุนการตรวจสอบ
โดยภาคประชาชน(People’s
audit)”(ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/
website/social media/,
วารสาร/รายงานผลการ
ดาเนินงาน/ปูายประชาสัมพันธ์/

-

-

-

-

-15มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4.3.1(1)มาตรการ”ส่งเสริมและ
-

มิติที่4

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ตรวจสอบของสภา ท้องถิ่น”
ท้องถิ่น
4.3.2(1)มาตรการ”การ
ตรวจสอบฝุายบริหาร”
4.3.2(2)มาตรการ”ตั้งกรรมการ
สภาเทศบาล”
4.3.2(3)มาตรการ”ส่งเสริมให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการประชุมสภาท้องถิ่น”
4.4 เปลี่ยนแปลง 4.4.1(1)โครงการการพัฒนา
10,000
เป็นเสริมพลังการมี เครือข่ายองค์การบริหารส่วน
ส่วนร่วมของชุมชน ตาบลดงกระทงยาม โปร่งใส
(Community)และ ร่วมใจต้านทุจริต
บูรณาการทุกภาค 4.4.1(2),4.4.2(1)โครงการจัด 10,000
ส่วนเพื่อต่อต้านการ นิทรรศการ”วันต่อต้านคอร์รัปชั่น
ทุจริต
สากล(ประเทศไทย)”
Transparent Thailand
4.4.2(2)มาตรการ”เสริมสร้าง
องค์ความรู้การเฝูาระวังการ
ทุจริต”
4.4.2(3)โครงการอบรม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540
รวม
8 มาตรการ 3 กิจกรรม
20,000
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-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

-
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-

20,000

20,000

20,000
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
…………………..
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 1 โครงการที่ 1.1.1
1.ชื่อโครงการ
โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่2(พ.ศ.2556-2560)
ยุทธศาสตร์ที่1 การปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุก
ภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ได้กาหนดวัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับฐานความคิด
ของคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐให้เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและวินัยแก่ทุกภาคส่วน ทุกเพศทุกวัยและ
ทุกกลุ่มอาชีพใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังจิตสานึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่เด็ก เยาวชน เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองเพื่อนาไปสู่การปฏิรูปการเมืองและสังคม ให้
เอื้อต่อการปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเปูาหมายสาคัญ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ในองค์กรมีความชื่อสัตย์
มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้น มีความตระหนักถึง ภัยการ
ทุจริตของทุกภาคส่วนเพิ่มขึ้น รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้าราชการเพื่อลดความ
เสี่ยงในการทาทุจริต
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยามจึงได้จัด
โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายผลเครือข่ายตรังโปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริตให้ครอบคลุม
กลุ่มเปูาหมายในองค์กรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี 2558 มาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ความรู้ ความ
เข้าใจในสาระสาคัญขององค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติราชการ โดยคานึงถึงความถูกต้องตาม
กฎระเบียบของราชการและเพื่อเปิดโอกาสให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อที่จะหา
แนวทางการพัฒนางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อันจะนาไปสู่การสร้างกลไก/เครื่องมือต่างๆที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน โปร่งใส่และตรวจสอบได้
3 วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปลูก-ปลุกจิตสานึกและค่านิยมของข้าราชการฝุายการเมืองและฝุายประจาให้ตระหนักถึงพิษภัย
จากการทุจริต โดยการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
3.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือในการทุจริตและปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
3.3 เพื่อให้เกิดการต่อยอดและขยายผลการรวมกลุ่มเครือข่ายนครยะลาโปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริตในการ
สร้างเครือข่ายและอุดมการณ์ รวมถึงค่านิยมร่วมกันในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น( Anti-Corruption)จนปลูกฝัง
เป็นวัฒนธรรมองค์กร
3.4 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรได้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ในการคิดค้น ริเริ่ม นวัตกรรม/กลไก ใหม่ๆที่จะปรับปรุง การทางานให้มีมาตรฐานและโปร่งใสสามารถลดความ
เสี่ยงของงานที่มีจุดเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตได้

-184.เป้าหมาย/ผลผลิต
- ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 15 คน
- ผลการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 80
- ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 80
- กิจกรรมต่อเนื่องหลังจากเข้าร่วมโครงการ มากกว่า 4 ครั้ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 สารวจความต้องการอบรม
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 จัดการฝึกอบรม
ขั้นตอนที่ 4 การวัดผลการฝึกอบรม
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการปลูกฝังจิตสานึกต้านการทุจริต
- ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย
- ร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการ
- จานวนกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากการเข้าร่วมโครงการ

-19มิติที่ 1 โครงการที่ 1.1.2 (2)
1 ชื่อโครงการ
โครงการ “อบรมด้านวินัย และคุณธรรม จริยธรรม”
2 หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน และสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตที่มากับ
กระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานที่สาคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี มีวินัย ใฝุคุณธรรม
จริยธรรม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการบริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อานาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และคาดหวังจากประชาชนว่า”เจ้าหน้าที่ของรัฐ”ต้องรับผิดชอบดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อ
ประเทศชาติ
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงเล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อให้ตระหนักรู้
ถึงการสร้างจิตสานึก ให้มีวินัย และคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนาธรรมค่านิยม ด้วยการมีจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดทาโครงการอบรมด้านวินัย และคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปลูกจิตสานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ด้านวินัย และมีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา ไปเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างจิตสานึกในการกระทาความดี รู้จักการให้ การเสียสละและ
การบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
- ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
35 คน
- ผลการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 80
- ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 85
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดวันและประสานงานวิทยากร และสารวจผู้เข้าร่วมการอบรม
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
ขั้นตอนที่ 3 เตรียมการจัดการอบรมตามโครงการ
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
ขั้นตอนที่ 5 การติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

-208. งบประมาณดาเนินการ
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ

-21มิติที่ 1 โครงการที่ 1.2.2 (2)
1 ชื่อโครงการ
โครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนารายได้
2 หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่5)
พ.ศ.2546 มาตรา 66 องค์การบริหารตาบลมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตาบล ดงกระทงยาม เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีพื้นที่อาณาเขตและสถาน
ประกอบการที่จะต้องจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปูาย และค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต
ต่างๆ จึงต้องหาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม จึงได้
จัดทาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนารายได้ ให้มีความถูกต้องและเกิดความยุติธรรมในการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และสร้างความเข้าใจอันดีให้กับประชาชนผู้เสียภาษี
3. วัตถุประสงค์
3.1
เพื่อเป็นการจูงใจและเชิญชวนให้ประชาชนพร้อมใจกันเสียภาษีตามกาหนดเวลา
3.2 เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับประชาชน
3.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
3.4 เพื่อสร้างทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
4.เป้าหมาย/ผลผลิต
- ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 85
- เก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยทั่ว
กัน รณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินโครงการ
ขั้นตอนที่ 2
คณะทางานแต่ละภารกิจลงพื้นที่จูงใจและเชิญชวนให้ประชาชนพร้อมใจกันเสียภาษีตาม
กาหนดเวลา
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
20
,000
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชน
สนใจหันมาชาระภาษีมากขึ้น เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบล ดง
กระทงยามกับประชาชนผู้เสียภาษี เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทง
ยาม ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนตาบล ดงกระทงยาม ประชาชนเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง

-22มิติที่ 1 โครงการที่ 1.2.2 (2)
1 ชื่อโครงการ
โครงการ โครงการคืนดงกระทงยามให้คนดงกระทงยาม
2 หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัจจุบันจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความไม่เข้าใจต่อกฎหมาย ข้อบังคับท้องถิ่นว่าอะไรทาได้อะไรทา
ไม่ได้ หรือรู้เข้าใจแต่เพิกเฉย มีการกระทาที่ฝุาฝืนกฎหมายมากขึ้น รุกล้าที่สาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ไม่
เคารพสิทธิ์ผู้อื่น และไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ประชาสัมพันธ์
กฎหมายและข้อบังคับให้ประชาชนทราบถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ สอดส่อง กวดขัน ไม่ให้มีการฝุาฝืน ตักเตือน
ผู้กระทาความผิดให้แก้ไข หรือขจัดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนการจับกุมเปรียบเทียบผู้กระทาผิด ซึ่ง
ไม่เชื่อฟังคาตักเตือน จึงได้จัดทา “โครงการคืนดงกระทงยามให้คนดงกระทงยาม” โดยจะร่วมมือกัน
- รณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ “หน้าบ้าน น่ามอง”
- จัดระเบียบทางเท้าและที่สาธารณะ จัดระเบียบ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย
- จัดระเบียบการก่อสร้างรุกล้าที่สาธารณะ จัดระเบียบการติดตั้งปูายโฆษณาต่าง ๆ
เพื่อนาความเป็นระเบียบเรียบร้อยคืนสู่สังคมดงกระทงยามอีกครั้งหนึ่ง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้
สามารถคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
3.2 เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย และข้อบังคับท้องถิ่นมากขึ้น
3.3 เพื่อให้
บ้านเมืองมีความสะอาด สวยงาม นาเอกลักษณ์อันโดดเด่นคืนสู่สังคมอีกครั้งหนึ่ง
4.เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้นาชุมชน ประชาชน มีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 85
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยทั่ว
กัน รณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินโครงการ
ขั้นตอนที่ 2
คณะทางานแต่ละภารกิจลงพื้นที่จัดระเบียบ โดยหลักการมีส่วนร่วมและจิตสานึกของ
ประชาชน ดาเนินกิจกรรมต่อเนื่อง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
20
,000
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้นาชุมชน ประชาชน
คืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
มีความรู้ ความ
เข้าใจ กฎหมาย และข้อบังคับท้องถิ่นมากขึ้น บ้านเมืองมีความสะอาด สวยงาม นาเอกลักษณ์อันโดดเด่นคืนสู่
สังคมอีกครั้งหนึ่ง

-23มิติที่ 3 โครงการที่ 1.3.1 (1)
1. ชื่อโครงการ
โครงการ โครงการค่ายเยาวชน สานึกรักท้องถิ่น เสริมสร้างความสมานฉันท์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาค
ส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ มีเปูาหมายที่มุ่งประสงค์ให้เยาวชนมีความสานึกรักท้องถิ่น มีคุณธรรม
จริยธรรม ตระหนักถึงภัยการทุจริต มีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
ดังนั้น เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่สามารถมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ฯข้างต้น องค์การบริหารส่วนตาบลไม้ฝาดจึงได้กาหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 2(พ.ศ.2556-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่เยาวชนในพื้นที่
3.2 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่เยาวชน
ในพื้นที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่ มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึก ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึก
ขั้นตอนที่ 2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้เยาวชนได้รับทราบข้อมูล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
3
0,000
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่นที่นามาเผยแพร่

-24มิติที่ 3 โครงการที่ 1.3.1 (2)
1. ชื่อโครงการ
โครงการ โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาค
ส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ มีเปูาหมายที่มุ่งประสงค์ให้เยาวชนมีความสานึกรักท้องถิ่น มีคุณธรรม
จริยธรรม ตระหนักถึงภัยการทุจริต มีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
ดังนั้น เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่สามารถมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ฯข้างต้น องค์การบริหารส่วนตาบลไม้ฝาดจึงได้กาหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 2(พ.ศ.2556-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่เยาวชนในพื้นที่ โดยใช้แนวทางพุทธศาสนา
3.2 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่เยาวชน
ในพื้นที่ โดยใช้แนวทางพุทธศาสนา
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่ มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึก ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึก
ขั้นตอนที่ 2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้เยาวชนได้รับทราบข้อมูล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
2
0,000
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่นที่นามาเผยแพร่

-25มิติที่ 3 โครงการที่ 1.3.2 (1)
1. ชื่อโครงการ
โครงการ โครงการประกวดพูด สุนทรพจน์ต่อต้านคอร์รัปชั่น :หัวข้อคอร์รัปชั่น ฉันไม่ขอรับ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาค
ส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ มีเปูาหมายที่มุ่งประสงค์ให้เยาวชนมีความสานึกรักท้องถิ่น มีคุณธรรม
จริยธรรม ตระหนักถึงภัยการทุจริต มีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
ดังนั้น เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่สามารถมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ฯข้างต้น องค์การบริหารส่วนตาบลไม้ฝาดจึงได้กาหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 2(พ.ศ.2556-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่เยาวชนในพื้นที่ โดยการประกวดพูดสุนทร
พจน์ต่อต้านคอร์รัปชั่น :หัวข้อคอร์รัปชั่น ฉันไม่ขอรับ
3.2 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่เยาวชน
ในพื้นที่ โดยการประกวดพูดสุนทรพจน์ต่อต้านคอร์รัปชั่น :หัวข้อคอร์รัปชั่น ฉันไม่ขอรับ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่ มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดหัวข้อและแนวทางการประกวดพูดสุนทรพจน์ต่อต้านคอร์รัปชั่น
:หัวข้อคอร์รัปชั่น
ฉันไม่ขอรับ
ขั้นตอนที่ 2 ประกวดพูดสุนทรพจน์ต่อต้านคอร์รัปชั่น
:หัวข้อคอร์รัปชั่น ฉันไม่ขอรับ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
1
0,000
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่นที่นามาเผยแพร่

-26มิติที่ 3 โครงการที่ 1.3.2 (2)
1. ชื่อโครงการ
โครงการ โครงการยุวชนไทยใส่ใจพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาค
ส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ มีเปูาหมายที่มุ่งประสงค์ให้เยาวชนมีความสานึกรักท้องถิ่น มีคุณธรรม
จริยธรรม ตระหนักถึงภัยการทุจริต มีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และการพัฒนาท้องถิ่น
ดังนั้น เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่สามารถมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ฯข้างต้น องค์การบริหารส่วนตาบลไม้ฝาดจึงได้กาหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 2(พ.ศ.2556-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต และการพัฒนาท้องถิ่นแก่เยาวชนในพื้นที่
3.2 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นและการ
พัฒนาท้องถิ่นแก่เยาวชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่ มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึก ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึก
ขั้นตอนที่ 2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้เยาวชนได้รับทราบข้อมูล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
3
0,000
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่นที่นามาเผยแพร่

-27มิติที่ 3 โครงการที่ 3.3.1 (1)
1. ชื่อโครงการ
โครงการ “โครงการฝึกอบรมสัมมนาการจัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพื่อจัดทาแผนชุมชนและแผนพัฒนา”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
การพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนตามการให้บริการสาธารณะ และสามารถ
ก้าวพ้นทุกวิกฤตที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานที่สาคัญจากการแผนชุมชนและแผนพัฒนา ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและประชาชนอย่างแท้จริง มีการจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและต่อประเทศชาติ
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงเล็งเห็นความสาคัญในการจัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพื่อจัดทาแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน
3. วัตถุประสงค์.
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการประชาคม เพื่อจัดทาแผนชุมชนและแผนพัฒนา แก่คณะกรรมการ
จัดทาแผน ผู้นาชุมชนและประชาชนทั่วไป
3.2 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดทาแผนชุมชนและแผนพัฒนา แก่คณะกรรมการจัดทา
แผน ผู้นาชุมชนและประชาชนทั่วไป
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
โครงการที่บรรจุในแผนชุมชนและแผนพัฒนา
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเวทีประชาคม
เพื่อจัดทาแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพื่อจัดทาแผนชุมชนและแผนพัฒนา
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
30
,000
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนโครงการที่สอดคล้องกับการทาประชาคม

-28มิติที่ 4 โครงการที่ 4.4.1 (1)
1. ชื่อโครงการ
โครงการ ”โครงการการพัฒนาเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาค
ส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ มีเปูาหมายที่มุ่งประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้น ตระหนักถึงภัยการทุจริตของทุกภาค
ส่วนเพิ่มขึ้น รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่เพื่อลด ความเสี่ยงในการทาทุจริต
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯข้างต้นองค์การบริหารส่วน
ตาบลไม้ฝาดจึงได้กาหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถ
แปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2(พ.ศ.2556-2560) ยุทธศาสตร์ที่
1 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการฝุายประจา ลูกจ้างประจา พนักงานทั่วไป ตลอดจนผู้นาชุมชนและประชาชนทั่วไป
3.2 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจา ลูกจ้างประจา พนักงานทั่วไป ตลอดจนผู้นาชุมชนและประชาชน
ทั่วไป
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่ มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึก ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึก
ขั้นตอนที่ 2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
10
,000
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่

-29มิติที่ 4 โครงการที่ 4.4.1 (2)
1. ชื่อโครงการ
โครงการ โครงการจัดนิทรรศการ “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาค
ส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ มีเปูาหมายที่มุ่งประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้น ตระหนักถึงภัยการทุจริตของทุกภาค
ส่วนเพิ่มขึ้น รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่เพื่อลด ความเสี่ยงในการทาทุจริต
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯข้างต้นองค์การบริหารส่วน
ตาบลไม้ฝาดจึงได้กาหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถ
แปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2(พ.ศ.2556-2560) ยุทธศาสตร์ที่
1 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการฝุายประจา ลูกจ้างประจา พนักงานทั่วไป ตลอดจนผู้นาชุมชนและประชาชนทั่วไป
3.2 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจา ลูกจ้างประจา พนักงานทั่วไป ตลอดจนผู้นาชุมชนและประชาชน
ทั่วไป
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่ มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึก ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึก
ขั้นตอนที่ 2 จัดนิทรรศการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดงกระทงยาม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่นที่นามาเผยแพร่

