
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี  2564  

   
 

 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลพนมไพร 
อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอด็ 

 

 
 
 
 
 

hhttttpp////::wwwwww..ppnnppmmuunnii.go.th 



 
ค าน า 

 
     จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง  และบทเรียนที่ได้รับ

จากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่ม
แนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ ยนแปลงไปในปัจจุบัน   
โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง  
และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  
เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใส
สะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะ
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
                     ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบลพนมไพร จึง
แสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๔   เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลต าบลพนมไพรต่อไป 
  
 

 

                                                                                       เทศบาลต าบลพนมไพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 
 
เรื่อง           หน้า 
        ส่วนที่ ๑  บทน า 
                ๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร           ๑ 
                ๒. หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)   ๒ 
                ๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน                  ๓ 
                ๔.เป้าหมาย                ๔ 
                ๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน         ๕ 
      ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
              ๖. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ ประจ าปี  
                  งบประมาณ ๒๕๖๔                                                                            ๖ 
      ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการ      ๗ 
      ปกหลัง 
 
                
                     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 
 

ส่วนที ่๑ 
 

บทน า 
 

            ๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลต าบลพนมไพร 
                การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลต าบลพนมไพร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 
 

               การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือการบริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
 
 

          ลักษณะการทุจริตในเทศบาลต าบลพนมไพร   จ าแนกเป็น  ๗  ประเภท ดังนี้ 
          ๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          ๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
          ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
          ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
          ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
          ๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่าง ๆ 
          ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

                 สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตของเทศบาลต าบลพนมไพรสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ 
ดังนี้ 
 

        ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายไม่เข้มแข็ง กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
        ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 
        ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันที่ซับช้อนขึ้น โดยเฉาพะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาประชาชน ขาดกลไกตรวจสอบความ
โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
        
 
 
 



              ๒ 
 
 
          ๔) การผูกขาดในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – การจัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการสินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาดได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
         ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้ราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะการมีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องการแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
       ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรมสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือ
ว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
       ๗) มีค่านิยมผิด ปัจจุบันค่านิยมในสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกยอง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดที่เห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโก่งเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 

 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
                 ปัจจุบันปัญหาทางการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันย่างทวีคูณ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาด าลับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สงคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดนเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index - CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International - IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕-๓๘ คะแนน 
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐  โดยในปี ๒๕๕๘  อยู่อันดับที่ ๗๖  จาก ๑๖๘  ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงค์โปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
๒๕๕๘  ลดลง ๓  คะแนน จากปี  ๒๕๕๘   ได้ล าดับที่ ๑๐๑  จาก ๑๖๘  ประเทศซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็น
ว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 
 
 

                แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption - UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖  การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งประเทศชาติได้จัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการุจริตมาแล้ว ๓  ฉบับ แต่ปัญหาการุจริตในประเทศไทย
ไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถ้อยลง สาเหตุที่ท าให้เกิดการทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทประกอบด้วย
ปัจจัยพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีก
นัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะในหมู่
ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุดิบ ติดความสบาย  ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ 
คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกใน
สังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยการ
ท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความ
พยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข็มแข็ง 
 
 

                   ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับ ๓ เริ่ม
จากปี พ.ศ. ๒๕๖๐  จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔   ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทย ได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ 
ทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ซ่ึงการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นในปัจจุบัน  ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น  ๖  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
  
 
 

       ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเครื่องด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ ๓  (พ.ศ. ๒๔๖๐ -๒๕๖๔)  เทศบาลต าบลพนมไพรจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่
มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
 
 



๔ 
 

๓.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
๑. เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
๒. เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย

การเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
๓. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี(Good Governance) 
๔.เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s 

audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕.เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๔.เป้าหมาย 
๑.ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลพนมไพร 

รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

๒. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบของ ข้าราชการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพนมไพร 

๓. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนรวม
และตรวจสอบ การปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลต าบลพนมไพร  

๔.  กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
พนมไพรที่มีเข้มแข็ง ในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  

๕. เทศบาลต าบลพนมไพรมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการอ่ืนๆ 

 

๕.ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลพนมไพร

รวมถึงประชาชนใน ท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (AntiCorruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามา ประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  
                    ๒) เทศบาลต าบลพนมไพร สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 



 
๕ 

 
  

        ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มี จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งใน
การเฝ้าระวังการทุจริต  
       ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของทั้งจาก ภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  
       ๕) เทศบาลต าบลพนมไพร มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริต และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการ ทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจ
และให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการ ทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 
ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ของเทศบาลต าบลพนมไพร  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตส านึกและ
ความ ตระหนักแก่บุคลากร 
ทั้งข้าราชการ การเมือง ฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าของ เทศบาลต าบล
พนมไพร 

๑) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๒) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
๓) โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
๔) โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลต าบลพนมไพร 
๕) โครงการส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับบุคลากรของเทศบาลต าบลพนมไพร 
๖) ส่งเสริมมาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

- 
- 
- 
- 

 
- 
 
 
- 
 

 

 
 
 
 

     ไม่ใช้ 
   งบประมาณ 

 ๑.๒ การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในเทศบาลต าบล
พนมไพร 

๑)โครงการหมู่บ้านรักษาความสะอาด 
๒)รณรงค์ป้องกันน้ าเสียและก าจัดวัชพืช 
๓)โครงการรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ ภายใต้
กิจกรรม หน้าบ้านน่ามอง ห้องครัวน่ารับประทาน หลังบ้าน
น่าอยู่ 
๔) รณรงค์สร้างจิตส านึกในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๕) สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความ
สะอาดถนนและสาธารณสถาน 

๔๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
- 

 

 



๗ 

 

มิต ิ
 
 

ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

 
 
 
 
 

๑.๓ การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

๑) โครงการเข้าข่ายอบรมคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
เยาวชนอาสาท าความดี 
๒) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน
(ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

๕๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 

มิติท่ี ๑ รวม ๓ มาตรการ ๔ กิจกรรม ๙ โครงการ ๒๖๐,๐๐๐  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ยกระดับเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต    

๒.๑ แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

๑) กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต สร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 
 
 

-        
       ไม่ใช้  
 

   งบประมาณ 
 

 ๒.๒ มาตรการสร้างความ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

๑)  ส่งเสริมมาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
๒) ส่งเสริมมาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก , ปลัด , 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
๓) ส่งเสริมกิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหา
พัสดุ” 
๔) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
๕) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพคุณภาพการบริการ
ประชาชน” 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 

 
 

         
 
         ไม่ใช้ 
     งบประมาณ 

 



๘ 

 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

 ๒.๓ มาตรการ การใช้ดุลพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

๑) ส่งเสริมกิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๒) มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
๓) ส่งเสริมมาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ
เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
๔)  ส่งเสริมมาตรการมอบอ านาจของนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
๕)  ส่งเสริมมาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ   
๖)  ส่งเสริมมาตรการ “จัดท า 
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 

     ไม่ใช้ 
   งบประมาณ 

 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน
กิจการ การประพฤติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์ 

๑)กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

-        
         ไม่ใช้ 

   งบประมาณ 

 
 
 

 
 
 



๙ 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

 ๒.๕ มาตรการ จัดการใน
กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 

-  ส่งเสริมมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ 
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
-  ส่งเสริมมาตรการ “แตง่ตั้ง 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง 
รอ้งเรียน” 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

มิติที๒่           รวม    
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย 

 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ 
หนา้ที่ของหน่วยงานได้ทุกขั้นตอน 
-  ส่งเสริมมาตรการ “เผยแพร่ 
ข้อมูลขา่วสารที่ส าคัญและ 
หลากหลาย” 
-  ส่งเสริมมาตรการ “จัดให้มี 
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง 
ข้อมูลขา่วสารของเทศบาล 
ต าบลสามง่าม” 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
 
 
 
 



๑๐ 

แผนยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

 การรับฟงัความคิดเห็น การรับและ 
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
ของประชาชน 
-  มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
-  มาตรการส่งเสริมรายงาน 
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้รอ้งเรียน/รอ้งทุกขร์ับทราบ 
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของหน่วยงาน 
-  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลฯ 
-  มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น 
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
-  ส่งเสริมมาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
 



๑๑ 

 

แผนยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

การจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่หน่วย
ตรวจสอบก าหนด 
-  จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี  
-  จัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
-  ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
-  มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลฯ 
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 
-  กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนไดร้ับ
ทราบ 
-  กิจกรรมการจัดหา 
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
จากตัวแทนชุมชน 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
 



๑๒ 

 

แผนยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

 ส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
-  การอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และบูรณาการ  ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 
-  กิจกรรมการประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

๑๓ 
 
 
 
             ๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 ๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและการปฏิบัติงาน
จะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการท างานและความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน ร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก
สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื่อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน
สังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้
ในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต 
ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล 
ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประ
ประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหาร
การปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหาร
การปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล
ซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การ
พิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความ
โปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงาน ที่
หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
 
 

 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลพนมไพรจึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขึ้น 
 
 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลพนมไพร บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์ น าไปสู่การปฏิบัติที่ดีต่อประชาชน 
 ๒. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร เกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอน
และปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 
 
 



-๑๔- 
 
๔. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร   สมาชิกสภา  พนักงานและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลพนมไพร 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลพนมไพร 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารเทศบาลต าบลพนมไพร 
 ๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 ๔. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 ๕.ติดตามประเมินผลแบบทดสอบก่อน และหลังการอบรม 
 ๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลพนมไพรทราบ 
 
๗.ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 1 ต.ค.2563 – 30 ก.ย.2564 
 
๘. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 -  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผู้บริหาร  บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์ 
 ๒. ผู้บริหาร  บุคลากรมีเกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนและปฏิบัติหน้าที่ตาม
อ านาจหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลพนมไพร 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามที่เทศบาลต าบลพนมไพร ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ 

โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับ
ได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
ของเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวก  
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ได้แก่ 
ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,  มีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์ สุจริต  และรับผิดชอบ   ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า 



-๑๕- 
 

ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน, ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วย 
ความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง, 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ , ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ.ได้ก าหนด
แนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่ง
หน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้
เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน จึงได้จัดท ามาตรการ 
“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ใน 
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
 ๒. เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค์กรให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และ
สร้างความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  
 ๓. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้าง
ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลพนมไพร 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
 ๒. ประชุมคณะท างานฯ 
 ๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ที่ต้องยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 ๔. จัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน  
 ๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพ่ือมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ  
 ๖. ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ต.ค.2563 – 30 ก.ย.2564 

 



-๑๖- 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 เทศบาลต าบลพนมไพร 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายพนักงาน ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ๒. บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมขององค์กร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐  
 

             ๑.๑.๓  สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของเทศบาลต าบลพนมไพร  

๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ  
หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบ างเรื่อง 
เป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตาม
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อน 
มีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด 
หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทาง
ราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ดังนั้น เทศบาลต าบลพนมไพร จึงได้ด าเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ  

๓. วตัถุประสงค ์
 ๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๒. เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓. เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพ่ือป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 
 
 



-๑๗- 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลพนมไพร 
๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๑. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๒. ประชุมคณะท างานฯ 
 ๓. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและจัดการป้องกัน  
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งในส่วนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 
 ๔. จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๕. จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และใช้แอปพลิเคชัน 
กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 
 ๖. จัดท ารายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะท างานฯ ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อสาธารณชน 

 
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 1 ต.ค.2563 – 30 ก.ย.2564 

๘. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลต าบลพนมไพร 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้รับเกียรติบัตรระดับพ้ืนฐานจาก 
การทดสอบความรู้ความเข้าใจจากแอปพลิเคชันกฎหมาย ป.ป.ช.ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนบุคลากรทั้งหมดในองค์กร 
 ๒. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓. รายงานผลและข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
 
                         1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการรักษาความสะอาด สิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าไม้ที่ผิดกฎหมายเพ่ิม
มากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความ
สมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของ
ประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง เพ่ือ
ประโยชน์ 4 อย่าง”ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ  
 



-๑๘- 
 

ปลูกไว้ท าท่ีอยู่อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้
สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เทศบาลต าบลพนมไพร ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนักถึง
หน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดท าโคร งการ
โครงการรักษาความสะอาด สิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้
ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 

 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อส่งเสริมจิตส านึกสาธารณะให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  
 ๒. เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 ๓. เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๑. ประชาชนในพ้ืนที่ ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลพนมไพรจ านวน ๖ 
หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น 
 ๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลพนมไพร จ านวน ๖ หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลพนมไพรโดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ  
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตเทศบาลต าบลพนมไพรและแหล่งน้ า คู คลอง ในเขตเทศบาลต าบลพนม
ไพร 
 
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 ๑. จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ  
 ๒. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน  
 ๓. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน  
 ๔. จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง ท าความสะอาดถนน
และพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตเทศบาลต าบลพนมไพร 
 ๕. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความสวยงาม สะอาด ร่ม
รื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 ๖. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลพนมไพร 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ต.ค.2563 – 30 ก.ย.2564 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



-๑๙- 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์สาธารณะ เข้าร่วมกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
 ๒. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้  
 ๓. สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติมีมากข้ึน 
 
 


