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คํานํา 

        การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลายายและฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการ

พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งในปจจุบันไดทวีความรุนแรงขึ้นอยาง

ตอเนื่อง ทําใหเกิดความเสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การ

ปกครองและการบริหารราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานภาครัฐซึ่ง

เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถแขงขันกับตางประเทศได

อยางทัดเทียม ท่ีจะตองประสานความรวมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อรวมกันพัฒนาปรับปรุง 

การบริหาร การจัดการ และการพัฒนาควบคูไปพรอมๆกัน โดยการปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ มี

วินัย ตลอดจนคานิยมอ่ืนๆที่ถูกตองรวมทั้งเขาใจวิถีดําเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณคา 

 เพื่อใหการดําเนินการดังกลาว บรรลุผลไดอยางเปนธรรม องคการบริหารสวนตําบลลําสนธิ 

จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลลํา

สนธิประจําป พ.ศ. 2561-2564 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตภาครัฐใหเกิดผลในทางปฏิบัติ และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบล
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สวนที่ ๑ 
 

บทนาํ 
 
๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองคกร 
        การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีวัตถุประสงคเพื่อ
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น  ตลอดจน
บุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการทุจริต  เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยู
ในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
         การทุจริตในระดับทองถิ่น  พบวา ปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของทุจริตในระดับทองถิ่น  
ไดแก การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมี
วัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหบริการตางๆของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น  มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 
        ลักษณะการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จําแนกเปน  ๗  ประเภท  ดงันี้ 

๑) การทุจริตดานงบประมาณ  การทําบัญชี  การจัดซื้อ จัดจาง และการเงนิการคลัง สวน
ใหญเกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๒) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู ความเขาใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะของปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ

หลากหลายในการตรวจสอบชองภาคสวนตางๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจาก  อํานาจ  บารมี และอิทธิพลทองถิ่น 

         สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถสรุปประเด็นได   
ดังนี ้
   ๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการ
ระดับสูงก็เปนอีก โอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 
    ๒) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ทําใหคน ในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมที่จะทํา
พฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งข้ึน  
   ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทจุริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บุคคลเหลาน้ี 
 



 

   ๔) การผกูขาด ในบางกรณกีารดาํเนินงานของภาครฐั ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของ
การ ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ 
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ 
   ๕) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน
ปจจัยหนึ่ง ที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีข้ึน ทําให
เจาหนาท่ี ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว  

  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการ
เนนเปน พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว
บาป นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน 
สวนรวม  

  ๗) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย
สุจริตเปน ยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มี
คานิยมที่ผิด เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด 
ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของ
บานเมือง 
 
๒.หลักการเหตุผล  
       ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปน
ปญหา ลําดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคสวน ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูก
มองจาก ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและ
รายงาน ของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบ
การ ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปน 
เครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรัปชันทั่วโลกท่ีจัดโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูท่ี 35 - 38 คะแนน 
จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ใน
ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวา
ประเทศไทย เปนประเทศที่มีปญหาการคอรัปชันอยูในระดับสูง แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยได
แสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน การทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคี
ภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United Nations Convention Against 
Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม ที่ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทําใหการทุจริต
เปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐาน โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบน



 

พื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําให
สังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและ พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภค
นิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน มองวาการทุจริตคอรัปชันเปน
เรื่องปกติท่ียอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่ง
ของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมได บูรณาการความรวมมือของ
ทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมา ขางตนไมสามารถทําได
อยางเตม็ศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 
          ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่ม
จากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปน
สังคมมิติใหม ที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง 
หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะ สูงข้ึนไดน้ัน การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจาหนาที่ของรัฐและประชาชน
ตองมี พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได
กําหนด ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้  
         ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  
         ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  
         ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
         ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  
         ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
         ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption Perception                 
Index : CPI) 
         ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการ
บริหาร จัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมี 
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง องคการ
บริหารสวนตําบลลําสนธิ   จึงไดจัดแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อเปนมาตรการแนวทางการปองกันและ
แกไขปญหา การทจุริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เพื่อใหทุกหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบลลําสนธิ  ใชเปน
กรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลลําสนธิ  ทั้งนี้ไดมุงเนนใหการ
ดําเนินการปองกันการทุจริตเปนไปอยางตอเนื่อง สรางระบบราชการที่มีความโปรงใส จัดระบบการตรวจสอบ
และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม ในการรณรงค 
และปลูกจิตสานึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ 



 

ซึ่งเปนเรื่องที่สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี                
พ.ศ. ๒๕๔๖   
          องคการบริหารสวนตําบลลําสนธิ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงปญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ปญหาผลประโยชนทับซอน และการพัฒนาคุณธรรมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ จึงได
จัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อเปนแผนปฏิบัติการในการ
ดําเนินการเรื่องโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) อันจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร ใหสามารถทํางานดวยความโปรงใส ตามหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีสวนรวม สามารถใชทรัพยากรอยางคุมคา และรับผิดชอบ ตลอดจน
สามารถตรวจสอบได และเปนไปตามแผนจังหวัดลพบุรีใสสะอาด  
 
            วิสัยทัศน  
                  “พัฒนาเศรษฐกิจ สรางชุมชนใหเขมแข็ง สนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สงเสริม
การกีฬา ประชาชนมีสวนรวม” 
  
         พันธกิจ ( Mission ) 
 

1. สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
2. ทําใหชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถเพิ่งตนเองได 
3. สงเสริมพัฒนาสนับสนุนการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรมในทุกๆดาน 
4. สงเสริมใหประชาชนเลนกีฬา 
5. ใหประชาชนมีสวนรวมในการบรหิารทองถ่ิน 

 

๓. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
    ๑) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครอง
สวน ทองถ่ิน 
    ๒) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝาย
การเมือง ขาราชการฝายบรหิาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 
   ๓) เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance)  
   ๔) เพื่อสงเสรมิบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
    ๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 



 

๔. เปาหมาย  
   ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รวมถึง ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก 
ประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน 
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  
   ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ ของขาราชการ  
   ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
และ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
   ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวน ทองถ่ินที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม  
   ๕) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน 
 
๕. ประโยชนของการจัดทําแผน  
   ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมถึง ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณใน
การ ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน  
   ๒) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได  
   ๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่ มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝา
ระวังการทุจริต  
   ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวัง
การทุจริต  
   ๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตนแบบ ดาน การปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือ
กันเปน เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

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

๒. โครงการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

2) โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม แหลงทองเที่ยว 
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน ในชุมชน

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

1) โครงการคุณธรรมสาน สายใยรักแหงครอบครัว ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

สวนที่ 2

1.3 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

ปงบประมาณ

หมายเหตุโครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการภารกิจตามมิติ

มิติที่ ๑ การสราง สังคมที่ไมทนตอ การทุจริต 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)

ของ องคการบริหารสวนตําบลลําสนธิ  อําเภอลพสนธิ  จังหวัดลพบุรี

1.๑ การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
บุคลากรทั้งขาราชการ
การเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถ่ิน และ
ฝายประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

1.2 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถ่ิน



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

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

2.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร

๑.กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

1.มาตรการออกคําสั่ง มอบหมายของนายกองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน ปลัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
 และหัวหนาสวนราชการ

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

2.โครงการเผยแพร ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – 
จัดจาง ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

๑.กิจกรรมการลด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

๒.โครงการลด ขั้นตอนและระยะเวลาการ ปฏิบัติ
ราชการ

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

๓.มาตรการการมอบ อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ ราชการ

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

๔.มาตรการมอบ อํานาจของนายกองคกร ปกครอง
สวนทองถ่ิน

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

๕. มอบอํานาจเจา พนักงานทองถ่ินตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

2.3 มาตรการการใช
ดุลยพินิจและใชอํานาจ
หนาที่ใหเปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)

ของ องคการตําบลลําสนธิ อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี

มิติที่ ๒  การบริหาร ราชการเพื่อ ปองกันการ ทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ปงบประมาณ

หมายเหตุ

2.2 มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

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

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)

ของ องคการตําบลลําสนธิ อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี

มิติที่ ๒  การบริหาร ราชการเพื่อ ปองกันการ ทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ปงบประมาณ

หมายเหตุ

๖. มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายก อบต.
 ปลัด อบต. และหัวหนาสวนราชการ

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

1.กิจกรรมการมอบ ประกาศเกียรติคุณแกสตรี ดีเดน ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

2. กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

3.กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
ของ อปท.

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

๑. มาตรการ “จัดทํา ขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

2. กิจกรรม ใหความ รวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ได 
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อ การตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การ ปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลลําสนธิ

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

3. มาตรการ “แตงตั้ง ผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อง 
รองเรียน”

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีไดทราบหรือ
รับแจงหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

2.4 การเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนที่ประจักษ



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

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

1.กิจกรรม “อบรมให ความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูล 
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540”

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

2.มาตรการ “เผยแพร ขอมูลขาวสารที่สําคัญและ 
หลากหลาย”

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ไมใชงบประมาณ

3.กิจกรรม “การ เผยแพรขอมูลขาวสารดาน การเงิน
 การคลัง พัสดุ และ ทรัพยสินของเทศบาล และการ 
รับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับ การเงินการคลัง”

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

4.มาตรการ “จัดใหมี ชองทางที่ประชาชนเขาถึง 
ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลลําสนธิ

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

1.การดําเนินงานศูนย รับเรื่องราวรองทุกข องคการ
บริหารสวนตําบลลําสนธิ

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

2.โครงการองคการบริหารสวนตําบลลําสนธิเคลื่อนที่ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

3.กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริง ใหผู
รองเรียน/รองทุกขรับทราบ

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

๑.มาตรการแตงตั้ง คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลลําสนธิ

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

๒.ประชุมประชาคม หมูบานและประชาคมตําบล 
ประจําป

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐

๓.การสงเสริมและ สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ในชองทางที่เปนการ
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจ
หนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินได
ทุกขั้นตอน

3.2 การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน

3.3 การสงเสริมให
ประชาชน
มีสวนรวมบริหาร
กิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)

ของ องคการตําบลลําสนธิ  อําเภอลําสนธิ  จังหวัดลพบุรี

มิติที่ ๓  การสงเสริม บทบาทและการ มีสวนรวมของ ภาคประชาชน  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ปงบประมาณ

หมายเหตุ



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

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

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)

ของ องคการตําบลลําสนธิ  อําเภอลําสนธิ  จังหวัดลพบุรี

มิติที่ ๓  การสงเสริม บทบาทและการ มีสวนรวมของ ภาคประชาชน  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ปงบประมาณ

หมายเหตุ

๔.มาตรการแตงตั้ง ตัวแทนประชาคมเขารวมเปน 
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

๕.กิจกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ
องคการบริหารสวนตําบลลําสนธิ

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

๖.มาตรการ ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ ประเมินผล
การปฏิบัติตาม หลักเกณฑและวิธกีารบริหาร กิจการ
บานเมืองที่ดีของ องคการบริหารสวนตําบลลําสนธิ

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

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

๑.จัดทํา แผนการตรวจสอบภายในประจําป
งบประมาณ

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

๒.จัดทํา รายงานการควบคุมภายใน ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

3.มาตรการตดิตาม ประเมินผลระบบควบคุม ภายใน
องคการบริหารสวนตําบลลําสนธิ

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

๑.สงเสริมให ประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการ บริหารงานบุคคลเก่ียวกับการ บรรจุแตงตั้ง 
การโอน ยาย

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

๒.กิจกรรมการ รายงานผลการใชจายเงนิให 
ประชาชนไดรับทราบ

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

3. การจัดหา คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง จาก
ตัวแทนชุมชน

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

๔. การมีสวน รวมในการปฏิบัติงานของ สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลลําสนธิ

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

1.กิจกรรมการประชาสัมพันธกรณีพบเห็นเหตุทุจริต 10,000          10,000          10,000            10,000             

ทุจริต

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 4.2 การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได 

4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถ่ิน 

4.4 เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)

ของ องคการบริหารสวนตําบลลําสนธิ  อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี

มิติที่ ๔  การ เสริมสรางและ ปรับปรุงกลไกใน การตรวจสอบ การปฏิบัต ิราชการของ องคกรปกครอง สวนทองถิ่น  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ปงบประมาณ

หมายเหตุ


