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     ค าน า 
 
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา

ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ท า
ให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม  ระบบการเมือง  การปกครอง
และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทัดเทียม  ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  เพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ  
การบริหารจัดการ  และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกัน  โดยการปลูกฝังความซื่อสัตว์สุจริต  รับผิดชอบ  มี
วินัย  ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆที่ถูกต้อง  รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า  ประกอบกับคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้
ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิ
ชอบได ้  

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว  บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  งานบริหารทั่วไป  ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านใหม ่ให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม  วิสัยทัศน์ก าหนดไว้   
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     ส่วนท่ี  1 
 

 

   บทน า 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ

บ่งชี้ ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือ หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจาย อ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติท าให้ แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนก เป็น 7 ประเภท ดังนี้  
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง  และการเงินการคลัง  ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจาก ภาคส่วนต่างๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจบารมีและอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้  
ดังนี้  

1) โอกาสแม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แต ่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุมและอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ท า
ให้เกิดการทุจริต 

 2) สิ่งจูงใจเป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบัน มุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การ ทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไกการ
ตรวจสอบความ โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาดในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ ผูกขาด 
ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่



 

เพ่ือให้ตนเองได้รับ สิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดใน
โครงการก่อสร้างและโครงสร้าง พ้ืนฐานภาครัฐ  

        
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่

ท าให้ ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น 
พิเศษถือว่า เป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป 
น้อยลง และมีความเห็น แก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม  

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น ยก
ย่องคน ที่มีเงิน คนทีเ่ป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็นว่า
การทุจริตเป็น วิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
2. หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหาล าดับ
ต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศ
ไทยได้แสดง ให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคี
ภายใต้อนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against 
Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย ไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่
ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้าน พ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติด
กับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติด
ความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริต คอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ 
ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วน  หนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาค  ส่วนไว้
ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็ม 
ศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง  

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปีพ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ ใหม่ ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน 
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิใน 

ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจาก



 

ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่ง หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
หลักออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่
บริหารงาน ตามหลักธรรมภิบาล  
          วัตถุประสงค์ 
                   เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ้าน
ใหม่ ใหม่ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลปุโละปุโยปุโละปุโย รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้
ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย  กฎ  และระเบียบ  ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจน 
เป็นการวางรากฐานในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่โยอย่างมี
ประสิทธิภาพ    
          มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
                    1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
              1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
              1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
              1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุก
หน่วยงาน 
                    2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
              2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่บ้านใหม่มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้ง
มีการฝึกอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
              2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่บ้านใหม่ได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
              2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของ องค์การองค์การ
บริหารส่วนต าบลบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่บ้านใหม่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
                   3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต  
โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 
              3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่บ้านใหม่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
              3.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม  ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
              3.3 ส่งเสริมเชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่บ้านใหม่         

              3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์การบริหารส่องค์การบริหารส่วนต าบลวนต าบลบ้านใหม่บ้านใหม่ 
 

 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

 
วัตถุประสงค์ 

                    เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่บ้านใหม่ในการ
ปูองกันและและแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาการทุจริตทุจริตและประพฤติและประพฤติมิชอบมิชอบ  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่บ้านใหม่ เสริมสร้างและพัฒนา
เครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลรวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการ
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
          มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
                   1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในภายในองค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่บ้านใหม่กับองค์กรทุกภาคส่วน
ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล
ปุโละปุโยปุโละปุโยกับองค์กรทุกภาคส่วน  
                     1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพ่ือด าเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าองค์การบริหารส่วนต าบลบลบ้านใหม่บ้านใหม่ ตลอดจนการเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบใน องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่บ้านใหม่ จากทุก
หน่วยงาน เพ่ือน าไปประมวลวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
             1.3 ส่งเสริม  สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง และ
เป็นอิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
            1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือท าการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่บ้านใหม่ โดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน  
         2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่บ้านใหม่ 
            2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม ่
             2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้มีความสะดวกหลากหลาย  
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
             2.3  ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
             2.4  ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

         วัตถุประสงค์ 
          มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 
ชัดเจน  และมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกอง  สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ปรับปรุง  แก้ไข  และพัฒนาเทศ



 

บัญญัติข้อบังคับที่เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ  
 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
                   1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ 
                      1.1  ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่บ้านใหม่ที่มีพันธกิจด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตราก าลังการบริหารงานบุคคลและงบประมาณที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 
                      1.2  ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่สร้างระบบการตรวจสอบการบริหาร
ราชการราชการ โดยก าหนดให้แยกอ านาจการบริหารงานออกจากอ านาจการพิจารณาคดี  เพ่ือสามารถถ่วงดุล
หรือยับยั้งอีกอ านาจหนึ่งได้ 
                    1.3  สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานขององค์การองค์การ
บริหารส่วนต าบลบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ด้วยกันเอง 
                        1.4  ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานควบคุม  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล การใช้อ านาจในการ  
ปฏิบัติงานด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม 
          2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่กับภาคเอกชนให้มี
ศักยภาพในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
                2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่
กับภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
         วัตถุประสงค์ 
                   มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  
สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน                
         มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
           1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
                        1.1 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการปูองกัน  และ
ปราบปรามการทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ 
                          1.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอด
ความรู้    ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study)      
  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทาง ปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร 
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือ ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็น  รูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  



 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  
1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านใหม ่ 
2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง  

ข้าราชการฝุาย บริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  
3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาค ประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์การ
บริหาร- ส่วนต าบลบ้านใหม่ 
 
4. เป้าหมาย  

1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหารบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แห่ง
ผลประโยชน์และ แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการ ปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านใหม ่ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  

5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การ ต่อต้านการ ทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลัก เศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
จิตส านึก รักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การ บริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต  



 

5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็น เครือข่ายในการ เฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
             
ส่วนที่ 3....



 

ส่วนที่  3 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
   

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 ผู้รับผิดชอบ 

1.การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมือง ฝุายบริหาร ข้าราชการฝุาย
การเมือง ฝุายสภาท้องถิ่น และฝุายประจ าของ อบต. 
ปุโละปุโย  
 
 

- จัดท าประกาศประมวลจริยธรรมแก่บุคลากรทั้งฝุายประจ าและ
ฝุายการเมือง 
- มีการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใสและเป็น
ธรรม  โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาอย่างชัดเจน 
- โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างของ อบต.บ้านใหม่ 
 

- 
 
- 
 

20,000 บาท 

ส านักงานปลัด 
 
 
 

2. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

- โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ รักน้ า รักปุา รักแผ่นดิน เนื่อง
ในโอกาสมหามงคล รัชกาลที่ 10 
- โครงการสืบสานปณิธานงานของพ่อ 
- โครงการวันต้นไม้ประจ าปี 
 

80,000 บาท 
50,000 บาท 

 
68,000 บาท 
2,000 บาท 

 
 

ส านักงานปลัด 
 

 
 
3. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

 
 
-  โครงการเด็กสร้างศาสตร์ ชาติก้าวหน้า  
- โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ภาคฤดูร้อนต าบลบ้านใหม ่
- โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่การมีครอบครัว 

 
 

7,000 บาท 
50,000 บาท 
20,000 บาท 

 
 
 

ส านักงานปลัด 
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  ยุทธศาสตร์ที่  2 การบริหารราชการป้องกันการทุจริต บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาการทุจริตทุจริตและประพฤติมิชอบและประพฤติมิชอบ 
   
 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ  2561 ผู้รับผิดชอบ 

1.ประกาศเจตจ านงค์ทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
 
 

๑ จัดท าประกาศเจตจ านงค์ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 
 

- 
 

ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

๒.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 1. จัดท าตู้ ปณ. และ เว็บไซต์  แจ้งเหตุทุจริต 
2. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
3.  จัดท าตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตุทุจริต 
ต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลปุโละปุโย 
4. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
5. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัด อบต.
และหน้าส่วนราชการ 
6. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
7. กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
8. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
9.มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน 

- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

ส านักงานปลัด 
 

ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

 
 

3.มาตรการการใช้ดุลพินิจและการใช้อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

1. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ นายก อบต. ปลัด อบต. 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

- 
 

 



 

 2. กิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน - 
4.การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน
กิจการการประพฤติปฎิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
 

1. กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์
ดีเด่น หน่วยงานดีเด่น ผู้น าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมกิจกรรม
ของ อบต. 

- 
 

 

5. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
 
 

1. กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการปฎิบัติราชการของ อบต.ปุโละ
ปุโย 
2. มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 

- 
 
- 

 

 

           
 
 
 
 
 
 
 

         
          

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาการทุจริตทุจริตและประพฤติมิชอบและประพฤติมิชอบของขององค์การองค์การ
บริหารส่วนต าบลบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่บ้านใหม่  

  

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2561 

ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็น
การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของอบต.
ทุกขั้นตอน 
 
 
 

๑. จัดท าเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ราคากลาง ทางประกาศและ
เว็บไซต์ 
2. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้จ่ายเงิน และเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบ 
3. จัดท าแผนด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2562 

- 
 
- 

ส านักงานปลัด 
 

กองคลัง 

๒.การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

๑. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
2. ตู้แสดงความคิดเห็น รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 
 

- 
- 

ส านักงานปลัด 

3.การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของ 
อบต.ปุโละปุโย 
 
 
 

1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชน 
ประจ าปี 
2. โครงการประชารัฐองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่เคลื่อนที่
พบประชาชนและโครงการอ าเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ 
3. มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคระกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง 

20,000 บาท 
 

100,000 บาท 

 

 
                       ยุทธศาสตร์..... 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ อบต.บ้านใหม่บ้านใหม่  
 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2562 
ผู้รับผิดชอบ 

1.มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

1. รายงานควบคุมภายในประจ าปี 
 

- 
 

หน่วยราชการทุกกอง 
 
 
 
 
 

 
2. การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางท่ี
สามารถด าเนินการได้ 

1. มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย 
2. การรายผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ หรือปิด
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
3. กิจกรรมจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง จากตัวแทนชุมชน 
 

- 
 
- 
 
- 

ส านักปลัด 
 
กองคลัง 
 
กองคลัง 

3. การเสริมสร้างบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 1. กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
2. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา อบต. 

- 
 
- 

ส านักปลัด 

 

 


