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         องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการท างานของหน่วยงานมากยิ่งข้ึน 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี         
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยน า
หลักธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
ขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะน าไปสู่เป้าหมายของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
ไพฑูรย ์เฟ่ืองด)ี 

 
   

 
 

         งานนิติการ 
         ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
         องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
         
  
 
 

 



ข 
 

สารบัญ 
    

            หน้า 
ค าน า            ก 
สารบัญ            ข 
ส่วนที่ 1  บทน า 
 1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร                      1 
 2. หลักการและเหตุผล              2 
 3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน        3 
 4. เป้าหมาย           3 
 5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน         4 
ส่วนที่ 2  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการ 5 ปี   5 
 



1 
 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร 
 การทุจริต (Corruption) หมายถึง การกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการกระท าที่ชั่วช้าและ
ฉ้อโกง โดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมทั้งการกระท าที่ขัดต่อต าแหน่งหน้าที่และสิทธิของผู้ อ่ืน 
นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งประชาชนไว้วางใจกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
โดยการรับหรือยอมรับประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
  การทุจริตหรือการฉ้อราษฎร์บังหลวง (Corruption) หมายถึง การผูกขาดอ านาจ หรือรวมอ านาจไว้ 
ที่แหล่งเดียวประกอบกับการตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับการใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจคนๆนั้นเป็นส าคัญ ดังนั้นหากที่
ใดมีมูลค่ารวมของการผูกขาดและมีการเปิดโอกาสให้ใช้ดุลยพินิจมากกว่าความรับผิดชอบหรือการตรวจสอบได้ 
เสียแล้ว ก็มีโอกาสที่จะเกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวงได้มาก 
สาเหตุของปัญหาการทุจริตในระบบราชการ 
 1. ด้านเศรษฐกิจและการครองชีพ ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายของรัฐเป็นสิ่งล่อใจ และเจ้าหน้าที่ของ
รัฐรายได้ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับรายจ่าย 
 2. ด้านระบบบริหารราชการ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาบกพร่องไม่ก ากับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบวินัย 
ท าให้เกิดการทุจริต และการขาดดุลแห่งอ านาจในการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
ท าให้การทุจริตในวงราชการได้ง่าย  
 3. ด้านสังคมวัฒนธรรมและศีลธรรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดธรรมประจ าใจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ชั้น
ผู้ใหญ่ทุจริตแล้วไม่ถูกจับจึงเป็นตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่ของรัฐชั้นผู้น้อยท าตาม  
 4. ด้านกฎหมายและวิธีพิจารณา ได้แก่ การลงโทษทางวินัยมีความยุ่งยากในการหาพยานหลักฐาน  
การทุจริตในวงราชการมีมูลเหตุหลายประการ เช่น 
 1. เจ้าหน้าที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรม                                                              
 2. ขาดกลไกในการลงโทษและการบังคับใช้กฎหมาย                                                 
 3. ขาดการตรวจสอบ และการควบคุม ก ากับ ดูแล                                 
 4. เจ้าหน้าที่ได้รับค่าตอบแทน/เงินเดือน ไม่พอกับการครองชีพ และมีปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือ 
อบายมุข                                                                                                      
 5. สภาพการท างานเปิดโอกาส เอ้ืออ านวยต่อการกระท าทุจริต กระบวนการปฏิบัติงานมีช่องโหว่  
รูปแบบของการทุจริตที่พบในสังคมไทยมากที่สุด ได้แก่ 
 1. การรบัสินบน ของก านัล หรือรางวัลต่างๆ                                                          
 2. การซื้อขายหรือวิ่งเต้นขอต าแหน่งในวงราชการ                                                  
 3. การรับส่วยและการรีดไถประชาชน                                                          
 4. การทุจริตเชิงนโยบาย เช่น การทุจริตงบประมาณแผ่นดิน การก่อสร้างโครงการต่างๆ ของภาครัฐ 
 5. การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ                                                                            
 6. การทุจริตในเรื่องของเวลา เช่น การท างานแบบเช้าชามเย็นชาม 
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การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง พบลักษณะรูปแบบการทุจริตที่ส าคัญ คือ  
 1. การปกปิดประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมา แยกเป็น การปกปิดโดยไม่ได้ปิดประกาศสอบราคา
ไว้ที่บอร์ดปิดประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือไม่ส่งประกาศสอบราคาไปยังที่ว่าการอ าเภอเพ่ือปิด
ประกาศเผยแพร่การสอบราคา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล 
และการปกปิดโดยไม่แจ้งข่าวการสอบราคากับผู้รับเหมาทั้งหมด แต่เลือกแจ้งเฉพาะผู้รับเหมาบางส่วนเท่านั้น  
 2. กีดกันผู้เสนอราคารายอ่ืน มิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน์
ให้กับผู้ประกอบการบางราย  
 3. ปลอมแปลงเอกสารใบเสนอราคาเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้ผู้เสนอราคารายหนึ่งให้เป็นผู้มีสิทธิท าสัญญา  
 4. ละเว้นไม่เรียกผู้เสนอราคาต่ าสุด ในการสอบราคาโครงการก่อสร้างเข้าทาสัญญาหรือข้อตกลง 
 5. เรียกรับเงินจากผู้กล่าวหา เพ่ือเป็นค่าตอบแทนในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง  
 6. ตรวจรับงานจ้างโครงการ และเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง ทั้งที่งานไม่เป็นไปตามรูปแบบและ
ข้อก าหนดในสัญญา  
 7. จ่ายเงินเป็นเท็จ  
 8. แบ่งซื้อแบ่งจ้าง โดยหลีกเลี่ยง การจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา 
รูปแบบการทุจริตทางด้านการเงินที่ส าคัญ คือ  
 1. การปลอมลายมือชื่อผู้มีอ านาจลง นามสั่งจ่ายเช็คหรือถอนเงิน การปลอมแปลงชื่อผู้รับเงิน การ
ปลอมแปลงยอดเงินในเช็ค เป็นต้น  
 2. การเบียดบังเงินค่าจ้าง เงินรายได้จากการจัดเก็บภาษี หรือเงินอุดหนุน  
 จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร พบลักษณะการทุจริตที่ส าคัญซึ่งพบอยู่เป็น
จ านวนมากในยุคปัจจุบัน คือ การเรียกรับเงินจากพนักงานส่วนต าบล หรือลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล แลกกับ การรับบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งต่างๆ ตามกรอบอัตราก าลังที่ อบต. นั้นๆ สามารถด าเนินการได้ 
โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (หรือตัวแทน) เรียกรับเงินตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสน รวมทั้งการเรียกรับ
เงินจากพนักงานจ้างตามภารกิจเพื่อตอบแทนการให้ผ่านการประเมินผลการ ปฏิบัติงานและต่อสัญญาจ้าง การ
เรียกรับเงินจากพนักงานส่วน ต าบลเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการ ปรับเปลี่ยนสายงาน เป็นต้น 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการ
ปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่าง 
ๆ ซ่ึงด าเนนิการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมี
ความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง  
ในการปฏิบัติงานและการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและ
ประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือได้ใช้อ านาจใน
ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอัน
เป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงขนาด และ
ความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริตประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ
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หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และนโยบายกระทรวงมหาดไทย 
 ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนมาตรการหรือนโยบายของรัฐด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
ห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ือเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
ด าเนินการด้านการป้องกันการทุจริตได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน น าไปสู่การป้องกันการทุจริต 
เพ่ือสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใสจัดระบบการตรวจสอบ
และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และเป็นการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตอบสนองต่อมาตรการหรือนโยบายของรัฐด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ การบริหารราชการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 1. เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
 2. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส มีจิตส านึกในการเป็น
ข้าราชการที่ดี ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ มิ
ชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 
 4. เพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
 ๕. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 
 6. เพ่ือการพัฒนาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต และสร้าง
เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 
4. เป้าหมาย 
 ๑. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ตลอดจน
ประชาชนมีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบ 
 ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
 ๓. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 ๔. สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 
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 5. บุคลากรและประชาชนทุกภาคส่วนมีจิตส านึกท่ีดีและมีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างท่ัวถึง 
 
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ๑. การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส เป็นไปอย่างโปร่งใส ตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม และบุคลากรมีจิตส านึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
 2. ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไทยาวาส 
 3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 4. การด าเนินการด้านการทุจริตมีความเป็นระบบ ถูกต้อง และรวดเร็ว 
 5. บุคลากรและประชาชนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
 6. เกิดการสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีจิตสาธารณะและ
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
 



ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. การสร้าง 1.1 การเสริมสร้างจิตส านึกและความ 1. โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ 10,000    10,000    10,000    10,000    10,000    
วัฒนธรรมทุจริต ตระหนักแก่บุคลากรทัง้ข้าราชการการ องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

เมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง 2. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตาม ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าของ หลักธรรมาภิบาลเพือ่ป้องกันการทุจริต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและ 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    

ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
4. มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
ไทยาวาส"
5. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
การทุจริต

ส่วนที ่2
แผนปฏิบตักิารปอ้งกันการทุจริต 5 ปี

(พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการภารกิจตามมติิมติิ

5



ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. การสร้าง 1.1 การสร้างจิตส านึกและความ 6. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
วัฒนธรรมทุจริต ตระหนักแก่บุคลากรทัง้ข้าราชการการ กฎหมายและระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

เมืองฝ่าย บริหาร ข้าราชการการเมือง ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าของ ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ

8. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรทีป่ฏิบัติงานเป็นไป ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
ตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ 
และซ่ือสัตย์สุจริต

8 โครงการ 30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   
2. การบริหาร 2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ 1. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
ราชการด้วยความ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพือ่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
โปร่งใส 2 โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหาร ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ

งบประมาณ
3. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการภารกิจตามมติิมติิ

รวม

6



ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2. การบริหาร 2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 4. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลัก ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
ราชการด้วยความ และความโปร่งใส คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
โปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสด้วยการจัดท า

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพือ่ยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส
5. มาตรการ NO Gift Policy ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
6. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณา ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
เล่ือนขั้นเงินเดือน”
7. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
ตามหลักธรรมาภิบาล
8. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป”ี
9. กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี” ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
10. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
11. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
12. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
ทรัพย์สินของทางราชการ

มติิ ภารกิจตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2. การบริหาร 2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 13. โครงการประเมินความพึงพอใจของ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
ราชการด้วยความ และความโปร่งใส ประชาชนทีม่ีต่อการให้บริการของ
โปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

14. มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
เพือ่ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
15. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
16.  กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน”
17. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
อย่างเท่าเทียมกัน

2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจ 18. มาตรการออกค าส่ังมอบหมายของ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
ในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส

19. กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส”
20. โครงการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
ส าหรับเจ้าหน้าทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
21. มาตรการ "จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
ตามหลักธรรมาภิบาล"

21 โครงการ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ

มติิ ภารกิจตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓. การส่งเสริม 3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมี 1. โครงการจัดเวทีประชาคม 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    
บทบาทและการมี ส่วนร่วมบริหารกิจการของ 2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
ส่วนร่วมของภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
ประชาชน 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับ 3. มาตรการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ

และตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
ของประชาชน

3 โครงการ 20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   
4. การยกระดับ 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงาน 1. โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
กลไกในการ การควบคุมภายใน ตามทีค่ณะกรรมการ 2. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
ตรวจสอบการ ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 3.  มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
ด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
องค์กรปกครอง ๔.๒ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบ 4. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
ส่วนท้องถิ่น ของสภาท้องถิ่น และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องส าหรับผู้บริหาร

และสมาชิกสภาท้องถิ่น
๔.๓ มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียน 5. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทาง ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
การทุจริต การรับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส
6. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ
ตรวจสอบพบการทุจริตของ อบต.ไทยาวาส

6 โครงการ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ ไมใ่ชง้บฯ
38  โครงการ 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   

รวม
รวมทัง้สิ้น

มติิ ภารกิจตามมติิ

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
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