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ค าน า 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 นี้ จัดท าข้ึนตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี    
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-
2564) ซึ่งแผนปฏิบัติการการทุจริตดังกล่าวจะสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   โดยในที่ประชุม
คณะกรรมการ   ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563     เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลา
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึง 
30 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ จึงได้จัดท าแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศศ. 
2565 นี้ขึ้นมาเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ โดยมี
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ เช่นเดียวกันกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้จัดท าภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบด้วย 4 
มิติ ดังนี้  

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อก่ีทุจริต                                                                                                                         

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและการปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต พ.ศ. 2565 นี้จะเป็นประโยชน์และเป็น
แนวทางในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ และมีส่วนช่วยให้ผูบ้ริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล าสนธิแสดงเจตจ านงทางการเมืองในด้านการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์ยุทธศาสสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ 
 

บทน า 
 
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร 
        การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น  ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม ่
         การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
        ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  ๗  ประเภท  ดังนี้ 

๑) การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วน
ใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความหลากหลาย

ในการตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาก  อ านาจ  บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

         สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้   
ดังนี้ 
   ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้  
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก  
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
    ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท า
ให้คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งข้ึน  
   ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ  
บุคคลเหล่านี้ 
 



   ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การ ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ  
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
   ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที ่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป  
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม  

  ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
 
๒.หลักการเหตุผล  
       ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา  
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน  
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก 
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอรัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของ
ทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับ
การจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้
ประเมินการทุจริตคอรัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – 
IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 
100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรอง
จากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 
คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็น
ประเทศที่มีปัญหาการคอรัปชันอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความ
พยายามในการปราบปรามการป้องกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) 
พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการ
ทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทย
ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง 
(Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือ



เกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยก
ย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็น
ปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 
ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การ
ท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
          ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ 
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ  
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ  
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด  ยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
         ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
         ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
         ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception Index : CPI) 
         ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น  
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ  
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร จัดการ
ที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี  ประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลล า
สนธิ   จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา  การ
ทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  ใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การด าเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกัน
การทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผล
สัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้
เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึก
ค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งเป็นเรื่องที่
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
  



          องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้
จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการ
ด าเนินการเรื่องโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถ
ตรวจสอบได ้และเป็นไปตามแผนจังหวัดลพบุรีใสสะอาด  
            วิสัยทัศน์  
                  “พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมการ
กีฬา ประชาชนมีส่วนร่วม” 
  
         พันธกิจ ( Mission ) 

1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
2. ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถเพ่ิงตนเองได้ 
3. ส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในทุกๆด้าน 
4. ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬา 
5. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น 

 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
    ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น 
    ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
   ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  
   ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๔. เป้าหมาย  
   ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่  
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
   ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ของข้าราชการ  
   ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  



   ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
   ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  
   ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
   ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที ่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต  
   ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  
   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้าน การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
  



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  
----------------------------------- 

    ตามหนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช.0004/ว.0019 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ตามแนวทางการ
ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น lntegrity 
and Transparency Assessment (ITA) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 พ.ศ. 2561-2564 ประกอบกับ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ได้ท าการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาไทย   โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  lntegrity 
and Transparency Assessment (ITA) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน 
(lntegrity  Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามทุจริตแห่งชาติ   ซึ่งแผนปฏิบัติการการทุจริตดังกล่าวจะสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
โดยในที่ประชุมคณะกรรมการ   ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยาย
กรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ให้ใช้
ต่อไปจนถึง   30 กันยายน  2565  

  องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ    จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 องค์การ
บริหารส่วนต าบลล าสนธิ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล าสนธิ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าว รายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศนี้  
                     

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                          ประกาศ ณ วันที่    30   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                             
                                          (ลงชื่อ)       
     ( นางวันทนา  บุญหรรษา ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธ ิ  

  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
การเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

(1) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(2) โครงการพัฒนาคุณณธรรมจริยธรรม 
(3) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(4) กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(5) มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6) มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต 
(7) มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
(8) มาตรการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝัง
ทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต 
 

- 
- 

15,000 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 

 
  



มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.2 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น 

(1) ปลูกต้นไม้เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนใน
เขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2)  โครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชน 
(3) โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 

30,000 
 

20,000 
10,000 

 

1.3 การสร้างจิตส านึกและ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

(1) โครงการค่ายเยาวชนไทยหัวใจสะอาด 30,000  

มิติที่ 1 รวม 12 โครงการ 105,000  
 
  



มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
2.การบริหารราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

2.1 การแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

 กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

- 
 

 

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 

(1) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง 
(2) โครรงการจ้างส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ 
(3) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
(4) กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(5) กิจกรรมพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 
(6) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 
(7) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้กิดความพึงพอใจให้กับประชาชนโดย
เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
(8) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
(9) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 

 

 
  



มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
2.การบริหารราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

2.3 มาตรการใช้ดุลพินิจและ
อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบล้าน
เมืองที่ดี 

(1) โครงการลดขั้นตอนและระยเวลาการปฏิบัติราชการ 
(2) กิจกรรมการลดขั้นตอนกสนปฏิบัติราชการ 
(3) มาตรการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการเพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
(4) มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 
- 
- 
 
- 
 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติต่อ
หน่วยงาน/บุคลากรในการ
ด าเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
 
 

(1) โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น 
(2) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฎิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
(3) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์ หรือเข้าร่วมกิจกรรมใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(4) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

- 
- 
 
- 
 
 
- 
 

 

 
  



มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
2.การบริหารราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจรติ 

(1) กิจกรรม “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ” 
(2) กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ควบคุมดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
(3) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ”  
(4) มาตรการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ 
(5) มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาสชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิว่าทุจริตการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

มิติที่ 2 รวม จ านวน  23  โครงการ   
 
  



มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
3.การส่งเสริมบทบาทและการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

(1) กิจกรรม ฎอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540” 
(2) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน 
การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารรส่วน
ต าบลล าสนธิและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน
การคลัง” 
(3) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล าสนธิให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
(4) จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

- 
 

 

3.2 การรับฟังความคิดเห็นการ
รับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ
ประชาชน 

(1) โครงการจัดประชาคมท าแผนชุมชน 
(2) โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 
(3) การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
(4) มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
(5) มาตรการการแก้ไขเหตุเดือดร้อน ร าคาญ ด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(6) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน ร้องทุกข์ทราบ 

- 
 

 

 
  



มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
3.การส่งเสริมบทบาทและการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2) ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชุมประชาคมระดับ
ต าบลประจ าปี 
(3) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าประชาคมหรือ
ประชาพิจารณ์ของประชาชน 
(4) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
(5) มาตรการตรวจสอบคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

- 
 
- 
 

20,000 
- 
 
- 
 
- 

 

มิติที่ 3 รวม จ านวน  15  โครงการ   
 
  



มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
4.การเสริมสร้างและปรับปรุง
กลไกในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบและ
รายการการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

(1)มาตรการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
(2) จัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

- 
 
- 
 

 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

(1) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย 
(2) กิจกรรมรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนทราบ 
(3) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ จ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 

- 
 
 
- 
- 
 

 

4.3 การเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

(1) โครงการอบรมกฏหมายเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย
ของประชาชน สมาชิกสภาอบต.และผู้บริหาร 
(2) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
(3) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิก
สภา อบต. 
(4) กิจกรรมส่งเสรมสมาชิกให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 

5,000 
 
- 
 
- 
 
- 

 



มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
4.การเสริมสร้างและปรับปรุง
กลไกในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.4 ส่งเสริมพลังการมีส่วนร่วม (1) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน
(2) กิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
(3) มาตรการส่งเสรมและพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

- 
 
- 
 

 

มิติ 4 รวม จ านวน 12 โครงการ   
 
 

 


