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สวนท่ี  1 

บทนํา 

1. การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน  

ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต  เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน

การทุจริตท่ีมีอยูมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลหรือไม 

 การทุจริตในระดับทองถิ่น  พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน  ไดแก  

การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค

สําคัญเพ่ือใหบริการตางๆของรัฐสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนมากข้ึน  มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึนเชนเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จําแนกเปน  7  ประเภท  ดังนี้ 

 1.) การทุจริตดานงบประมาณ  การทําบัญชี  การจัดซ้ือจัดจาง  และการเงินการคลัง  สวนใหญเกิด

จากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2.) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 

 3.) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 

 4.)สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 

 5.) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 6.) สภาพหรือปญหาลักษณะของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 

 7.) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ  บารมี  และอิทธิพลทองถ่ิน 

 สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได  

ดังนี้ 

 1.) โอกาส  แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแตพบวา  ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต  ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช

กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไมรัดกุม  และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะของขาราชการระดับสูงก็

เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 

 2.) ส่ิงจูงใจ  เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม  ทําให

คนในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย  ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทํา

พฤตกิรรมทุจริตมากยิ่งข้ึน 

 3.) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส  การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน  

โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาด
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กลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ

บุคคลเหลานี้ 

 4.) การผูกขาด  ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ  ไดแก  การจัดซ้ือ – จัดจาง  เปนเรื่องของ

การผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบน

แกเจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด  ไดแก  

การผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

 5.)การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม  รายไดไมเพียงพอตอรายจาย  ความยากจนถือเปนปจจัย

หนึ่งท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน  ทําให

เจาหนาท่ีตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม  “รายไดพิเศษ”  ใหกับตนเองและครอบครัว 

 6.) การขาดจริยธรรม  คุณธรรม  ในสมัยโบราณ  ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนน

เปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน  แตในปจจุบัน  พบวา  คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวตอ

บาปนอยลง  และมีความเห็นแกตัวมากข้ึน  มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน

สวนรวม 

 7.) มีคานิยมท่ีผิด  ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี  คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต

เปนยกยองคนท่ีมีเงิน  ผูท่ีเปนเศรษฐี  มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง  ดวยเหตุนี้  ผูท่ีมีคานิยมท่ี

ผิดเห็นวาการทุจริตเปนเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ  เห็นคนโกงเปนคนฉลาด  ยอมจะทําการ

ทุจริตฉอราษฎรบังหลวง  โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป  และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 

 

**หมายเหตุ  :  การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาวขางตน  เปนเพียง

ตัวอยางของสาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินแตละแหงสามารถนํา SWOT Analysis  และ McKinsey’s  7s  หรือทฤษฎีอ่ืนๆ  มาใชในการ

วิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงไดตามความเหมาะสม 

 

2.  หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง

และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง  โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ  เปนปญหา

ลําดับตนๆท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน

ในสังคมไทย  ไมวาจะเปนภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก

ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน

ของทางราชการอยูเสมอ  ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ

ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง  สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ

สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น ( Corruption  Perception Index – CPI ) ซ่ึงเปน

เครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency 

International – IT ) พบวา  คะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูท่ี 35 - 38 คะแนน  

จากคะแนนเต็ม  100  โดยในป  2558  อยูอันดับท่ี  76  จาก  168  ประเทศท่ัวโลก  และเปนอันดับท่ี   



6 
 

3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย  และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศ

ไทยป  2559  ลดลง  3 คะแนน  จากป  2558  ไดลําดับท่ี 101 จาก  168  ประเทศ  ซ่ึงสามารถ

สะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชั่นอยูระดับสูง 

 แมวาในชวงระยะท่ีผานมา  ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ

ปองกันการทุจริต  ไมวาจะเปน  การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ

ทุจริต (United  Nations Convention  Against  Corruption - UNCAC) พ.ศ.  2546  การจัดตั้งองคกร

ตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตร

ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว  3  ฉบับ  แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมี

แนวโนมท่ีลดนอยถอยลง  สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัย

ทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม  ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical  Relation) 

หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน  โดยเฉพาะใน

หมูญาติพ่ีนองและพวกพอง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกยองคนท่ีมีเงินและมี

อํานาจ  คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได  ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงราก

ลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต  หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว  ผนวกกับ

ปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน  จึงสงผลใหการทํางานของ

กลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ  ขาดความเขมแข็ง 

 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี  3  เริ่มจากป 

พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564  ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติ

ใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ

ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ

เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด  

ไทยท้ังชาติตานทุจริต”  มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต             

( Corruption  Perception Index – CPI ) ไมนอยกวารอยละ  50 ในป พ.ศ. 2564  ซ่ึงการท่ีระดับ

คะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น  การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน  เจาหนาท่ีของรัฐและ

ประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน  ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  

โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน  6  ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

 ยุทธศาสตรท่ี 2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

 ยุทธศาสตรท่ี 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

 ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

 ยุทธศาสตรท่ี 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

 ยุทธศาสตรท่ี 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต ( Corruption  Perception Index – CPI)   

 ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน

รูปธรรมในทางปฏิบัติ  เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ระยะท่ี  3 (พ.ศ. 2560- 2564) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร
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จัดการท่ีมีความโปรงใส  สรางคานิยม  วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา

แผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ   ดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561)  เพ่ือ

กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ตางๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน  อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

 1.) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

 2.) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง  

ขาราชการฝายบริหาร  บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 

 3.) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง

ท่ีดี (Good Governance) 

 4.) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (People’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 5.) เพ่ือพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. เปาหมาย 

 1.) ขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายบริหาร  บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก

ประชาชนทองถ่ิน  ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกัน

แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

 2.) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของขาราชการ 

 3.) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ

ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 4.) กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีความเขมแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 

 5.) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

5. ประโยชนของการจัดทําแผน 

 1.) ขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายบริหาร  บุคลากรของเทศบาลตําบลอาวขนอมรวมถึง

ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง  อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม  และอุดมการณในการ

ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  รวมถึง

หลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
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 2.) เทศบาลตําบลอาวขนอมสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 

 3.) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด  รวมทํา  รวมตัดสินใจ  รวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ

พลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักทองถ่ิน  อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝา

ระวังการทุจริต 

 4.) สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

เทศบาลตําบลอาวขนอมท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

 5.) เทศบาลตําบลอาวขนอมมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา

การทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ  

ดานการปองกันการทุจริต  อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน

เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 
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สวนท่ี  2 

 

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ป (พ.ศ.256๐-2564) 

เทศบาลตําบลอาวขนอม 
 

มิติ ภารกิจตาม
มิติ 

โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ป 256๐ ป 256๑ ป 256๒ ป 256๓ ป 256๔ หมาย

เหตุ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.การ
สราง
สังคมท่ี
ไมทน
ตอการ
ทุจริต 

1.1การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แกบุคลากรท้ัง
ขาราชการ
การเมือง        
ฝายบรหิาร 
ขาราชการ
การเมืองฝาย
สภาทองถ่ิน
และฝาย
ประจําของ
องคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

1.1.1(1)โครงการ
อบรมคุณธรรม
จริยธรรมพนักงาน
เทศบาล 
1.1.1(2)โครงการ
อบรมสมัมนาให
ความรูเก่ียวกับ
ระเบียบกฎหมาย 

30,000 
 
 
 

30,000 

30,000 
 
 
 

30,000 

 
 

30,000 
 
 
 

30,000 

30,000 
 
 
 

30,000 

 
 
 

30,000 
 
 
 

30,000 

 
 
 

 

1.2การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แกประชาชน
ทุกภาคสวนใน
ทองถ่ิน 

1.2.1(1)โครงการ
สงเสริม อนุรักษ
ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

1.3การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แกเด็กและ
เยาวชน 

1.3.1(1)โครงการ
สงเสริมการเรียนรู  
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด เทศบาล
ตําบลอาวขนอม 

งบ
หนวยงาน

อ่ืน 

งบ
หนวยงาน

อ่ืน 

งบ
หนวยงาน

อ่ืน 

งบ
หนวยงาน

อ่ืน 

งบ
หนวยงาน

อ่ืน 

มิติที่ 1 รวม 4  โครงการ 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000  
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มิติ ภารกิจตาม
มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป 256๐ ป 256๑ ป 256๒ ป 256๓ ป 256๔ หมาย
เหตุ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

2.การ
บริหาร
ราชการ
เพ่ือ
ปองกัน
การ
ทุจริต 

2.1มาตรการ
สรางความ
โปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.1.1(1)โครงการ
บริการท่ีปรึกษาเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจ
ในการใหบริการ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
 
 

 

2.2มาตรการ
การใชดุลย
พินิจและใช
อํานาจหนาท่ี
ใหเปนไปตาม
หลักการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีด ี

2.2.1(1)โครงการ
ปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานและลดข้ันตอน
การปฏิบัติงาน 
2.2.2(1)มาตรการ
มอบอํานาจของนายก
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
2.2.2(2)มอบอํานาจ
เจาพนักงานทองถ่ิน
ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 
2.2.2(3)มาตรการ
การออกคําสั่ง
มอบหมายของ
นายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และ
หัวหนาสวนราชการ 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

 

2.3การเชิดชู
เกียรติแก
หนวยงาน/
บุคคลในการ
ดําเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให
เปนท่ีประจักษ 

2.3.1(1)กิจกรรม
การมอบประกาศ
เกียรติคณุแก
คณะกรรมการชุมชน 

ไมใช
งบประมาณ 

 

ไมใช
งบประมาณ 

 

ไมใช
งบประมาณ 

 

ไมใช
งบประมาณ 

 

งบ
หนวยงาน

อ่ืน 

 

2.4มาตรการ
จัดการในกรณี
ไดทราบหรือ
รับแจง หรือ 
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.4.1(1)มาตรการ 
“แตงตั้งผูรับผิดชอบ
เก่ียวกับเรื่อง
รองเรียน” 

ไมใช
งบประมาณ 

 

ไมใช
งบประมาณ 

 

ไมใช
งบประมาณ 

 

ไมใช
งบประมาณ 

 

ไมใช
งบประมาณ 

 

 

มิติที่ 2 รวม 7  โครงการ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป 256๐ ป 256๑ ป 256๒ ป 256๓ ป 256๔ หมาย
เหตุ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

3.การ
สงเสริม
บทบาท
และการ
มีสวน
รวมของ
ภาค
ประชา
ชน 

3.1จัดใหมีและ
เผยแพรขอมลู
ขาวสารใน
ชองทางท่ีเปน
การอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมี
สวนรวม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจ
หนาท่ีของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินได
ทุกข้ันตอน 

3.1.1(1)กิจกรรม “อบรม
ใหความรูตาม พ.ร.บ.ขอมลู
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540” 
3.1.2(1)กิจกรรม “การ
เผยแพรขอมลูขาวสารดาน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพยสินของเทศบาล และ
การรับเรื่องรองเรียน
เก่ียวกับการเงินการคลัง” 

10,000 
 
 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

10,000 
 
 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

 
 
 
 

10,000 
 
 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

10,000 
 
 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

10,000 
 
 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

 

3.2การรบัฟง
ความคิดเห็น
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/   รอง
ทุกขของ
ประชาชน 

3.2.1(1)โครงการจดัเวที
ประชาคมหมูบาน/
ประชาคมตาํบล/แผนชุมชน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  

3.3 การ
สงเสริมให
ประชาชนมีสวน
รวมบริหาร
กิจการของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

3.3.1(1)มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลอาวขนอม 
3.3.1(2)ประชุมประชาคม
หมูบานและประชาคมตําบล 
ประจําป 
3.3.1(3)การสงเสรมิและ
สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

 

มิติที่ 3 รวม 6  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป 256๐ ป 256๑ ป 256# ป 256๓ ป 256๔ หมาย
เหตุ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

4. การ
เสริม 
สรางและ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏบิตัิ
ราชการ
ของ
องคกร
ปกครอง
สวน
ทองถ่ิน 

4.1มีการจัดวาง
ระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภาย    
ในตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผนดินกําหนด 

4.1.1(1)โครงการ
จัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 

มิติที่ 4 รวม 1  โครงการ ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 
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สวนท่ี 3 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตําบลอาวขนอม  

ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานเทศบาลตําบลอาวขนอม 

2.หลักการและเหตุผล  

 ในปจจุบันปญหาขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยไดทวีความรุนแรง  และมีความหลากหลายมาก

ข้ึนกวาในอดีตท่ีผานมา  สาเหตุสวนหนึ่งมาจากสภาพแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนา

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไรพรมแดน  และปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  

ซ่ึงตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลอาวขนอม  ไดคํานึงถึงการสรางกําลังคนในการปฏิบัติราชการอยางมี

คุณภาพ  ท้ังในดานสมรรถนะ  การบริหารผลงาน  และการพิทักษระบบคุณธรรม   

 ดังนั้น  เพ่ือเปนการพัฒนาจิตใจและเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัด  ใหสามารถนําหลักคุณธรรม

จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตประจําวันและประยุกตใชในการทํางานไดอยางเหมาะสม  เทศบาลตําบลอาว

ขนอมจึงไดกําหนดโครงการนี้ข้ึนมา   

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหขาราชการ  พนักงานราชการ  และเจาหนาท่ีของรัฐมีทัศนคติท่ีดีตอ

การทํางานรูจักการทํางานเปนทีม  และทํางานอยางมีความสุข 

 3.2 เพ่ือใหขาราชการ  พนักงานราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐ ดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานแหงคุณธรรม    

มีความกลาหาญทางศีลธรรม  จริยธรรม  มีความซ่ือสัตยสุจริต  และสามารถนําคุณธรรมไปปฏิบัติงานใหเกิด

ประโยชนตอตนเองและสังคม 

 3.3 เพ่ือใหขาราชการ  พนักงานราชการ  และเจาหนาท่ีของรัฐตระหนักถึงความสําคัญของจริยธรรม

วาเปนเรื่องจําเปนสําหรับชีวิตและมีประโยชนในการแกไขปญหาชีวิตได  อีกท้ังเปนการลดความรุนแรงท่ีจะ

เกิดข้ึนตอสังคม 

4. เปาหมาย 

 คณะผูบริหาร  สมาชิกเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจางและพนักงานจางเทศบาลตําบลอาวขนอม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 หองประชุมสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 เขียนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  เสนอผูบริหาร 

 6.2 ประชาสัมพันธโครงการฯ ใหผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ  และพนักงานของเทศบาลตําบลอาวขนอม

ทราบ และดําเนินการติดตอวิทยากร 

 6.3 จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 

 6.4 รายงานผลการจัดโครงการฯ ใหผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๐-2564 
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8. งบประมาณดําเนินการ 

 ตามเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๐-2564  ของเทศบาล

ตําบลอาวขนอม  สํานักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวดคาใชสอย  ประเภท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

พนักงานเทศบาล) ตั้งไว 30,00๐.- บาท   

9. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลอาวขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 10.1 ขาราชการ  พนักงานราชการ  และเจาหนาท่ีของรัฐมีความขยันหม่ันเพียร  มีระเบียบวินัย  มี

ความรับผิดชอบรูจักการทํางานเปนทีม  รวมท้ังมีความสามัคคีในองคกร 

 10.2 ขาราชการ  พนักงานราชการ  และเจาหนาท่ีของรัฐไดรับความรู  ความเขาใจในเรื่องของ

คุณธรรม  จริยธรรม  มีทัศนคติท่ีดีตองาน  เพ่ือใหการปฏิบัติงานรวมกันอยางมีความสุข 

 10.3 ขาราชการ  พนักงานราชการ  และเจาหนาท่ีของรัฐ  มีความออนนอมถอมตน  สามารถบริการ

ประชาชน  ท่ีมารับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการอบรมสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย 

ลําดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ โครงการอบรมสัมมนาใหความรูเก่ียวกับระเบียบกฎหมาย 

2.หลักการและเหตุผล  

 เทศบาลตําบลอาวขนอมเปนองคกรท่ีถูกจัดตั้งข้ึนตามหลักการกระจายอํานาจเพ่ือใหประชาชนไดมี

สวนรวมในการปกครองตนเอง  โดยมีฐานะเปนนิติบุคคล  มีผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีมาจากการ

เลือกตั้งของประชาชนในทองถ่ินนั้น  มีบุคลากรและงบประมาณเปนของตนเอง  โดยกฎหมายไดกําหนดให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน(เทศบาลตําบลอาวขนอม) มีหนาท่ีหลายประการ เชน การจัดใหมีทางน้ํา  ทางบก  

การควบคุมอาคาร  เปนตน  อยางไรก็ตาม  กฎหมายกําหนดใหเทศบาลตําบลอาวขนอมอยูภายใตการกํากับ

ดูแลของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค  ท้ังนี้  เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของเทศบาลตําบล        

อาวขนอมเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 

2542  ไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(เทศบาลตําบลอาวขนอม)  เปน “หนวยงานทางปกครอง” 

และผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  รวมตลอดถึงเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลอาวขนอม  มีฐานะเปน 

“เจาหนาท่ีของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติดังกลาว  ซ่ึงในการปฏิบัติหนาท่ีอาจถูกฟองคดีตอศาลปกครอง  หรือ

อาจเปนผูฟองคดีตอศาลปกครองไดหากตนเองเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน

หรือเสียหายโดยไมอาจหลีกเลี่ยงไดตามเง่ือนไขแหงการฟองคดี 

 จากการศึกษาวิเคราะหขอพิพาทของเทศบาลตําบลอาวขนอมดังกลาวเกิดข้ึนเนื่องจากขาดความรู

ความเขาใจท่ีถูกตองในบทบัญญัติของกฎหมายปกครองท่ีสําคัญ  ไดแก  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2542  ประกาศ ก จังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการ

รักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัย  หลักเกณฑและเง่ือนไขการสอบสวน  การลงโทษทางวินัย  การใหออก

จากราชการ  การอุทธรณและการรองทุกข  รวมท้ังกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

 จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตนประกอบกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและ

แนวนโยบายของรัฐบาลท่ีมุงเนนใหมีการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากยิ่งข้ึน (เทศบาล

ตําบลอาวขนอม) ดังนั้น  เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลอาวขนอม  เปนไปโดยชอบดวย

กฎหมาย  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักกฎหมายปกครองท่ีสําคัญ  สําหรับเปนพ้ืนฐาน  ในการปฏิบัติงาน

ใหถูกตอง  รวมท้ังเปนพ้ืนฐานความเขาใจในการศึกษาหลักปฏิบัติราชการท่ีดีเฉพาะดานตางๆตอไป          

กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตําบลอาวขนอม  จึงไดจัดโครงการอบรมสัมมนาใหความรูเก่ียวกับระเบียบ

กฎหมายข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักกฎหมายปกครองใหแกขาราชการ  พนักงาน  

ลูกจางเทศบาลตําบลอาวขนอม ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญในการปฏิบัติงานท่ีเจาหนาท่ีของรัฐทุกคนจะตองทราบ 

 3.2 เพ่ือใหขาราชการ  พนักงาน  ลูกจางเทศบาลตําบลอาวขนอม  ทราบถึงคุณธรรมและจริยธรรม

ในการปฏิบัติหนาท่ี 
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 3.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางวิทยากรกับผูเขารับการอบรม  และระหวางผูเขารับ

การอบรมดวยกัน 

4. เปาหมาย 

 ขาราชการ  พนักงาน  ลูกจางเทศบาลตําบลอาวขนอม  จํานวน  50  คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 หองประชุมสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม  ตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 เสนอโครงการตอผูอนุมัติโครงการ 

 6.2 คัดเลือกกลุมเปาหมาย 

 6.3 จัดอบรมใหความรูโดยวิทยากรผูชํานาญ 

 6.4 สรุปผลการดําเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๐-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ตามเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๐-2564  ของเทศบาล

ตําบลอาวขนอม  กองวิชาการและแผนงาน  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ             

หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

(โครงการอบรมสัมมนาใหความรูเก่ียวกับระเบียบกฎหมาย  ตั้งไว 30,00๐.- บาท   

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตําบลอาวขนอม  ตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 ผูเขารับการอบรมมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับหลักกฎหมายปกครอง  และสามารถนําความรู
ท่ีไดรับไปเผยแพรประชาสัมพันธใหกับประชาชนท่ัวไป  และบุคคลผูใกลชิดตอไปได 
 10.2 ผูเขารับการอบรมมีความรูและตระหนักเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับเจาหนาท่ีของ
เทศบาลตําบลอาวขนอม 
 10.3 ผูเขารับการอบรมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและความรูดานกฎหมายระหวางวิทยากร  
และระหวางผูเขารับการอบรมดวยกันเอง 
 10.4 ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจถึงแนวทางปฏิบัติท่ีเปนบรรทัดฐานเก่ียวกับการปฏิบัติ
หนาท่ีของเทศบาลตําบลอาวขนอม 
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โครงการสงเสริม  อนุรักษ  ฟนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

ลําดับท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ โครงการสงเสริม  อนุรักษ  ฟนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

2.หลักการและเหตุผล  

 ประเทศไทยในอดีตเปนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก  แตจากการท่ีมีการลักลอบตัดไมท่ี

ผิดกฎหมายทําใหทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจํานวนลดนอยลง  ซ่ึงสงผลกระทบตอธรรมชาติ  

สิ่งแวดลอม  และวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก  หนวยงานตางๆท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  

จึงไดทําการอนุรักษทรัพยากรปาไมกันเพ่ิมมากข้ึน  ซ่ึงจะสามารถชวยใหธรรมชาติของประเทศกลับมามีความ

สมดุลเพ่ิมมากข้ึน 

 เทศบาลตําบลอาวขนอม  ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด  

ไดตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ  ฟนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน

ชุมชน  จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการอนุรักษ  ฟนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนและใน

เขตเทศบาลตําบลอาวขนอม  เ พ่ือสงเสริมใหประชาขนในชุมชนไดรวมกันอนุรักษ   ดูแล  รักษา  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหความรูแกเด็ก  และเยาวชน  รวมถึงผูนําทองท่ี  ผูนําทองถ่ิน  ในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกและความสามัคคี  ในการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของ

ชุมชน 

4. เปาหมาย 

 4.1  ปองกันรักษาปาไมท่ีมีสภาพอุดมสมบูรณ  ใหคงสภาพสมบูรณตอไป  โดยการใหชุมชนเขามามี

สวนรวมดวย 

 4.2  ปลูกตนไม  และปลูกปาชุมชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลตําบลอาวขนอม  โดยการปลูก

พันธุไมตางๆ ท้ังไมยืนตน  ไมประดับ  ไมดอก  และพืชผักสวนครัวรั้วกินได 

 4.3  ดูแลอนุรักษ  ฟนฟู  สภาพแหลงน้ํา  คู  คลอง  ท่ีเสื่อมโทรมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาล

ตําบลอาวขนอม โดยการบูรณาการรวมกันกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน  และองคกรภาค

ประชาชนตางๆ 

 4.4 ผูเขารวมโครงการ  ประกอบดวย  คณะผูบริหารเทศบาลตําบลอาวขนอม  สมาชิกเทศบาลตําบล

อาวขนอม  พนักงาน/ลูกจางเทศบาลตําบลอาวขนอม  ผูนําชุมชนกลุมตางๆ ไดแก  ประธานชุมชน  ประธาน

กลุมผูสูงอายุ  ประธาน อสม. กลุมเด็กและเยาวชน  นักเรียน  นึกศึกษา หนวยงานตางๆท้ังภาครัฐ  

ภาคเอกชน  และองคกรภาคประชาชนทุกภาคสวน ฯลฯ 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนในเขตชุมชนเทศบาลตําบลอาวขนอม  และแหลงน้ํา  คู  คลอง  ในเขต

เทศบาลตําบลอาวขนอม 
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6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 เขียนขออนุมัติโครงการ/วางแผนการดําเนินโครงการ 

 6.2 ประสานขอความอนุเคราะหและรับกลาพันธุไม 

 6.3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการ 

 6.4 ประสานงานกับสวนราชการ  องคกรภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา  และประชาชนในทองถ่ิน

เขารวมกิจกรรม 

 6.5 ประสานงานกับผูนําทองถ่ิน/ทองท่ี  ใหจัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือปลูกตนไม 

 6.6 ดําเนินการปลูกตนไมในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบลอาวขนอม 

 6.7 ดูแล  ติดตาม  และบํารุงรักษาโดยเทศบาลตําบลอาวขนอมรวมกับชุมชน 

 6.8 ประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๐-2564 

8.งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณเทศบาลตําบลอาวขนอม หรือ  หนวยงานตางๆ 

9.ผูรับผิดชอบ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลตําบลอาวขนอม อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 10.1 เด็ก  เยาวชน  ผูนําทองท่ี  ผูนําทองถ่ิน  มีความรูเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 10.2 ประชาชนมีจิตสํานึก  เกิดความสามัคคี  และมีสวนรวมการในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของ

ชุมชน 

 10.3  ประชาชน เห็น คุณค าและหันมาใหคว ามสํ า คัญกับการอนุ รั กษสิ่ งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 

 10.4 จํานวนตนไมท่ีปลูกไดรับการดูแลรักษาอยางตอเนื่องและยืนตนอยูไดคิดเปน  70 เปอรเซ็นต  

ของตนไมท่ีปลูกท้ังหมด 
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โครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก       สังกัดเทศบาล

ตําบลอาวขนอม 

ลําดับท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ โครงการสงเสริมการเรียนรูตามกลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2.หลักการและเหตุผล  

 การวางรากฐานการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง

ปลูกฝงใหเกิดข้ึนกับทุกคนในสังคมไทย  โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็ก  เยาวชน  ท่ีเปนอนาคตของชาติ  ซ่ึงเทศบาล

ตําบลอาวขนอมไดกําหนดกลยุทธการปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงมุงเนนการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดเทศบาลตําบลอาวขนอม  เล็งเห็นความสําคัญจึงไดจัดทําโครงการสงเสริม

การเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึนมา 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหนักเรียนมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

 3.2 เพ่ือใหนักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

 3.3 เพ่ือใหนักเรียนเปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.4 เพ่ือเปนแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับนักเรียน  ครู ผูปกครองและ

หนวยงานอ่ืน 

4. เปาหมาย 

 เด็กนักเรียน  ครู  ผูปกครอง ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด  เทศบาลตําบลอาวขนอม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย  สังกัด  เทศบาลตําบลอาวขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 จัดประชุมเพ่ือศึกษาความตองการ  ความจําเปน  ความสอดคลองเหมาะสมและความเปนไปได

ในการดําเนินโครงการ  รวมท้ังการศึกษาขอมูลเก่ียวกับความพรอมของบุคลากรและทรัพยากรซ่ึง

ประกอบดวยวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องใช  อาคารสถานท่ี  และงบประมาณวามีความเพียงพอและ

เหมาะสม  ในการดําเนินโครงการหรือไม 

 6.2 ใหความรูและบูรณาการการเรียนการสอน  เรื่องแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  แกนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ในชั่วโมงการเรียน 

 6.3 สํารวจความสนใจของนักเรียนและผูปกครองท่ีตองการเขารวมกิจกรรม 

 6.4 เขียนโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 6.5 สรุปโครงการ  และรายงานผล 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือนมิถุนายน พ.ศ.256๐ – 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ตั้งตามงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๐ -2564 
9. ผูรับผิดชอบ 
 กองการศึกษา  เทศบาลตําบลอาวขนอม  ตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 นักเรียนมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยาง
ถูกตอง 
 10.2 นักเรียนเปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค “อยูอยางพอเพียง”  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 10.3 นักเรียน ครู  ผูปกครอง  และหนวยงานอ่ืน  ใชศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เปนแหลงการเรียนรู 
 10.4 มีศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบเก้ือกูล 
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โครงการบริการท่ีปรึกษาเพ่ือประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ 

ของเทศบาลตําบลอาวขนอม 

ลําดับท่ี 5 

1. ช่ือโครงการ โครงการบริการท่ีปรึกษาเพ่ือประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตําบล     

อาวขนอม 

2.หลักการและเหตุผล  

 ปจจุบันหนวยงานภาครัฐและเอกชน  ไดนําเอาระบบการบริหารและการจัดการบานเมืองท่ีดีหรือหลัก

ธรรมาภิบาล  มาใชเปนแนวทางบริหารงาน  เพราะนอกจากจะเปนบรรทัดฐานในการตัดสินใจวาจะปฏิบัติ

หรือไมปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งแลว  ยังผลใหเกิดประสิทธิภาพตอผูปฏิบัติงานในหนวยงานและประสิทธิผลตอ

ผูรับบริการอีกดวย   

 ดังนั้น  เทศบาลตําบลอาวขนอมมีความจําเปนตองมีการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ  โดย

อาศัยหนวยงานท่ีเปนกลางมาทําหนาท่ีเปนผูประเมิน  เพ่ือใหเทศบาลตําบลอาวขนอมไดนําผลประเมินมา

ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริการใหดียิ่งข้ึน  กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว 

3. วัตถุประสงค 

 3.1  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการงานดานโยธา การขออนุญาต

ปลูกสิ่งกอสราง  งานดานเทศกิจหรือปองกันบรรเทาสาธารณภัย  งานดานรายไดหรือภาษี  งานดานพัฒนา

ชุมชนหรือสวัสดิการสังคม ของเทศบาลตําบลอาวขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 3.2 เพ่ือสงเสริมใหการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตําบลอาวขนอมเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและนําผลมาใชพัฒนาการบริการได 

4. เปาหมาย 

 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลอาวขนอม  จํานวน  13  หมูบาน  ประชาชนท่ัวไปหนวยงานภาครัฐ

และเอกชนในพ้ืนท่ีใกลเคียง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลอาวขนอม  ตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 ศึกษาขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานระเบียบและเกณฑท่ีใชประเมินความพึงพอใจ 

 6.2 สรางแบบสอบถามเพ่ือใชในการประเมินความพึงพอใจของหนวยงาน 

 6.3 สุมกลุมตัวอยางและวางแผนการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล 

 6.4 ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล 

 6.5 นําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะห 

 6.6 สรุปผลและจัดทํารายงานการประเมินความพึงพอใจ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตั้งแตเดือน  ตุลาคม พ.ศ. 256๐ –2564 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ตามเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๐-2564  ของเทศบาล

ตําบลอาวขนอม  กองวิชาการและแผนงาน  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ             

หมวดรายจายอ่ืน  ประเภทรายจายอ่ืน (คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือประเมินผลความพึงพอใจในการใหบริการของ

เทศบาลตําบลอาวขนอม) ตั้งไว 25,00๐.- บาท   

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตําบลอาวขนอม  ตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 ทําใหทราบระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการงานดานโยธา  การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งกอสราง  งานดานเทศกิจหรือปองกันบรรเทาสาธารณภัย  งานดานรายไดหรือภาษี  งานดาน
พัฒนาชุมชนหรือสวัสดิการสังคม ของเทศบาลตําบลอาวขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 10.2 เทศบาลตําบลอาวขนอมไดเรียนรูและพัฒนาศักยภาพในการประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 
 10.3 เทศบาลตําบลอาวขนอมนําผลการประเมินไปใชประโยชนในการพัฒนาบริการให มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานและลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ลําดับท่ี 6 

1. ช่ือโครงการ โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานและลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2.หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546  
มาตรา 52  กําหนดให  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  โดย
อยางนอยตองประกอบดวย  แนวทางการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการประชาชน  โดยการปฏิบัติงานดานการบริการประชาชน  เปนบทบาทและภารกิจท่ีสําคัญอยาง
ยิ่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เนื่องจากการใหบริการประชาชนท่ีรวดเร็ว  ถูกตอง  โปรงใส  เปนธรรม  
ยอมสรางความประทับใจใหกับผูรับบริการ  ซ่ึงเปนสิ่งท่ีผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ  ทุกหนวยงานพึง
ตระหนักและปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  ดังนั้น  พนักงานของรัฐซ่ึงมีหนาท่ีในการใหบริการประชาชน  จึง
ตองมีความพรอม  และมีจิตสํานึกท่ีดีในการใหบริการประชาชนเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับประชาชนผูมารับ
บริการ 

ดังนั้น  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบลอาวขนอม  ไดตระหนักวา  บุคลากร
ภายในองคกรจะตองมีจิตสํานึกการใหบริการประชาชนท่ีดี  และถือเปนนโยบายสําคัญยิ่งในการพัฒนาองคกร  
จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานและลดข้ันตอนการปฏิบัติงานข้ึน  เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการ
ใหบริการประชาชน  ใหสามารถตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของประชาชน  โดยยึดหลัก
แนวทางดําเนินงาน  “ย้ิมแยมแจมใส  เต็มใจใหบริการ  รวดเร็วฉับไว  วจีไพเราะ  สงเคราะห  ชวยเหลือ  
เกื้อกูล  เปนธรรม” 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนท่ีมารับบริการ  ใหไดรับความสะดวกรวดเร็วฉับไว  

ถูกตองในการบริการ 

 3.2เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  สําหรับผูมาติดตอราชการในการรับขอมูลขาวสารทางราชการ 
 3.3 เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  ดวยความเทาเทียมกันและเสมอภาค 
 3.4 เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับประชาชนผูมารับบริการจากเทศบาลตําบลอาวขนอม 

 3.5 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางเทศบาลตําบลอาวขนอมกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย 

 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลอาวขนอม  จํานวน  13  หมูบานและประชาชนท่ัวไป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลอาวขนอม  ตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1  พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานดานบริการ  โดยปรับเปลี่ยนแนวคิด  ทัศนคติ  คานิยมของ
บุคลากรภายในหนวยงาน  ใหเอ้ืออํานวยตอบริการประชาชน  ดุจเสมือนเปนญาติมิตรหรือบุคคลภายใน
ครัวเรือน 
 6.2  ออกคําสั่งมอบอํานาจการตัดสินใจของผูบริหาร  ในการพิจารณาสั่งอนุญาต  อนุมัติ  หรือปฏิบัติ
ราชการ  ในการใหบริการประชาชนเก่ียวกับการใหขอมูลขาวสาร  เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 
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 6.3  กําหนดระยะเวลาดําเนินการใหขอมูลขาวสาร  ใหมีบริการท่ีแนนอนชัดเจน 
 6.4  เพ่ิมระยะเวลาการทํางาน  ในการใหบริการประชาชน  เชน  ใหบริการประชาชนในเวลาพัก
เท่ียง  วันหยุดราชการ  เปนตน 
 6.5  ปรับปรุงระบบภูมิทัศน  ภายในเทศบาลตําบลอาวขนอม 
 6.6  ใหเกิดความสวยงาม  มีสิ่งอํานวยความสะดวก  เชน  มีจุดบริการน้ําดื่ม  มีท่ีจอดรถสะดวก  มี
สถานท่ีพักผอนหยอนใจสําหรับผูมาติดตอราชการ  มีมุมการศึกษาคนควาขอมูลขาวสาร  เปนตน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตั้งแตเดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  256๐-2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชงบประมาณท่ีตั้งไวในงบประมาณรายจายประจําปตามเทศบัญญัติ  ตามความจําเปน  และเปนโดย
ประหยัด  และเกิดความคุมคาเชิงภารกิจ 
9. ผูรับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตําบลอาวขนอม  ตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 ประชาชนไดรับการบริการจากเทศบาลตําบลอาวขนอม  ท่ีมีคุณภาพ  สะดวก  มีมาตรฐาน  
ดวยความเทาเทียมกันและเสมอภาค 
 10.2 ประชาชนเกิดความพึงพอใจและประทับใจในการใหบริการของเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบล
อาวขนอม  เปนการเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน 
 10.3 บุคลากรภายในหนวยงานเกิดความสามัคคีกันภายใตระบบการทํางานเปนทีม 
 10.4 บรรลุวัตถุประสงคตามแนวนโยบายของรัฐ  ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี 
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โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน/ประชาคมตําบล/แผนชุมชน 

ลําดับท่ี 7 

1. ช่ือโครงการ โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน/ประชาคมตําบล/แผนชุมชน 

2.หลักการและเหตุผล  

 เทศบาลตําบลอาวขนอม  ไดจัดทําโครงการจัดเวทีประชาคมตําบลข้ึน  เพ่ืออบรมใหความรูความ

เขาใจกับประชาชนในการจัดเวทีประชาคม  ใหประชาชนเขาใจและใหความสําคัญของการประชาคม  การมี

สวนรวมและความสัมพันธของการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  และเพ่ือเทศบาลตําบลอาวขนอมจะได

รับทราบปญหา  ความตองการและแนวทางแกไขปญหารวมกัน  มาใชในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือ

จัดทํา 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจในการทําประชาคม 

 3.2เพ่ือใหประชาชนไดเขาใจหลักการมีสวนรวมของประชาชน 

 3.3 เพ่ือใหประชาชนเห็นถึงความสัมพันธของการรับฟงความคิดเห็นกับการมีสวนรวมของประชาชน 

 3.4 เพ่ือใหเทศบาลทราบถึงปญหาความตองการของประชาชนและจักไดนําขอมูลหรือปญหาไป

กําหนดโครงการ/กิจกรรม 

4. เปาหมาย 

 4.1 ประชาชนในพ้ืนท่ี 

 4.2 ผูนําชุมชน  กํานัน  ผูใหญบาน  ผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ ผูนํากลุมชุมชน  ชมรมตางๆฯลฯ 

 4.3 สวนราชการท่ีเก่ียวของ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ณ  เทศบาลตําบลอาวขนอม  ตําบลขนอม  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 จัดทําโครงการฯ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติ 

 6.2 แตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําเวทีประชาคม 

 6.3 กําหนด วัน  เวลา  และสถานท่ีในการจัดทําเวทีประชาคม 

 6.4 แจงผูมีสวนเก่ียวของทราบ 

 6.5 ประชาสัมพันธการจัดเวทีประชาคม 

 6.6 ดําเนินการตามโครงการฯ 

 6.7 วิเคราะหปญหา  และความตองการของประชาชน 

 6.8 สรุปประเด็นปญหาความตองการ  เรียงลําดับปญหา  ความตองการ 

 6.9 จัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๐-2564 
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8. งบประมาณดําเนินการ 

 ตามเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๐-2564  ของเทศบาล      

ตําบลอาวขนอม  กองวิชาการและแผนงาน  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ      

หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 40,00๐.- บาท   

9. ผูรับผิดชอบ 

 กองวิ ช ากา รและแผนงาน   เทศบาลตํ าบลอ า วขนอม   อํ า เภอขนอม   อํ า เภอขนอม                         

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 10.1 ประชาชนมีความรูความเขาใจการทําประชาคมมากข้ึน 

 10.2  ประชาชนไดเขาใจหลักการมีสวนรวมของประชาชน 

 10.3 ประชาชนเห็นถึงความสัมพันธของการรับฟงความคิดเห็นกับการมีสวนรวม 

 10.4 เทศบาลตําบลอาวขนอมทราบถึงปญหาความตองการของประชาชน 

 10.5 เทศบาลตําบลอาวขนอมไดรับขอมูลปญหา  และความตองการของประชาชน  เพ่ือจักไดนํา

ขอมูล  และปญหาไปกําหนดโครงการ/กิจกรรม 
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โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

ลําดับท่ี 8 

1. ช่ือโครงการ โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

2.หลักการและเหตุผล  

 คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินไดประกาศใชระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 22 ตุลาคม  2544  เปนตนมา อันมีผลทําให

หนวยรับตรวจตองจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบดังกลาวขอ 5  

เพ่ือเปนการสรางความม่ันใจวาการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด   ความเสียหาย  การ

รั่วไหล   การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหนวยงานและภายหลังการจัดวางระบบการควบคุมภายในแลวเสร็จก็

จะตองรายงานประจําปเก่ียวกับการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน   ผูกํากับดูแล  และ

คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมภายใน โดยรายงานปละ 1ครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้น

ปงบประมาณหรือ ปปฏิทินแลวแตกรณี  ซ่ึงเปนการปฏิบัติตามระเบียบ ฯขอ  6 

 เทศบาลตําบลอาวขนอมตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายในและเพ่ือใหการดําเนินการตาม

ระเบียบดังกลาวมีประสิทธิภาพและทันตามกําหนดเวลาจึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ของการดําเนินงานทุกงาน  ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษา

ทรัพยสินการปองกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  หรือการทุจริต 

 3.2 เพ่ือใหเกิดความเชื่อถือไดของรายงานของการเงิน 

 3.3 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ  ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  นโยบายและวิธีการปฏิบัติ

ท่ีเทศบาลตําบลอาวขนอมไดกําหนดข้ึน 

4. เปาหมาย 

 4.1 มีการดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ขอ 5 อยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 4.2 มีการดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ขอ 6 อยางมีประสิทธิภาพและ

ประเมินผล 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลอาวขนอม  ตําบลขนอม  อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. ประชุมชี้แจงโครงการ 

 2. แตงตั้งคณะทํางาน 

 3. ดําเนินงานตามโครงการ 

 4. ประเมินผล 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 256๐-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 กองวิ ช ากา รและแผนงาน   เทศบาลตํ าบลอ า วขนอม   อํ า เภอขนอม   อํ า เภอขนอม                         

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 10.1 เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ของการดําเนินงาน  รวมไปถึงเรื่องของการดูแลรักษาทรัพยสิน

การปองกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  หรือการทุจริตของเงินมากยิ่งข้ึน 

 10.2 เกิดความเชื่อถือไดของรายงานของการเงิน 

 10.3 เกิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  นโยบายและวิธีการปฏิบัติท่ีเทศบาล

ตําบลอาวขนอมไดกําหนดข้ึนอยางเครงครัด 
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 สวนท่ี  1 

บทนํา 

1. การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน  

ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต  เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน

การทุจริตท่ีมีอยูมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลหรือไม 

 การทุจริตในระดับทองถิ่น  พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน  ไดแก  

การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค

สําคัญเพ่ือใหบริการตางๆของรัฐสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนมากข้ึน  มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึนเชนเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จําแนกเปน  7  ประเภท  ดังนี้ 

 1.) การทุจริตดานงบประมาณ  การทําบัญชี  การจัดซ้ือจัดจาง  และการเงินการคลัง  สวนใหญเกิด

จากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2.) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 

 3.) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 

 4.)สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 

 5.) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 6.) สภาพหรือปญหาลักษณะของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 

 7.) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ  บารมี  และอิทธิพลทองถ่ิน 

 สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได  

ดังนี้ 

 1.) โอกาส  แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแตพบวา  ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต  ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช

กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไมรัดกุม  และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะของขาราชการระดับสูงก็

เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 

 2.) ส่ิงจูงใจ  เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม  ทําให

คนในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย  ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทํา

พฤตกิรรมทุจริตมากยิ่งข้ึน 

 3.) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส  การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน  

โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาด
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กลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ

บุคคลเหลานี้ 

 4.) การผูกขาด  ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ  ไดแก  การจัดซ้ือ – จัดจาง  เปนเรื่องของ

การผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบน

แกเจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด  ไดแก  

การผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

 5.)การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม  รายไดไมเพียงพอตอรายจาย  ความยากจนถือเปนปจจัย

หนึ่งท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน  ทําให

เจาหนาท่ีตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม  “รายไดพิเศษ”  ใหกับตนเองและครอบครัว 

 6.) การขาดจริยธรรม  คุณธรรม  ในสมัยโบราณ  ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนน

เปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน  แตในปจจุบัน  พบวา  คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวตอ

บาปนอยลง  และมีความเห็นแกตัวมากข้ึน  มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน

สวนรวม 

 7.) มีคานิยมท่ีผิด  ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี  คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต

เปนยกยองคนท่ีมีเงิน  ผูท่ีเปนเศรษฐี  มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง  ดวยเหตุนี้  ผูท่ีมีคานิยมท่ี

ผิดเห็นวาการทุจริตเปนเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ  เห็นคนโกงเปนคนฉลาด  ยอมจะทําการ

ทุจริตฉอราษฎรบังหลวง  โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป  และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 

 

**หมายเหตุ  :  การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาวขางตน  เปนเพียง

ตัวอยางของสาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินแตละแหงสามารถนํา SWOT Analysis  และ McKinsey’s  7s  หรือทฤษฎีอ่ืนๆ  มาใชในการ

วิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงไดตามความเหมาะสม 

 

2.  หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง

และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง  โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ  เปนปญหา

ลําดับตนๆท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน

ในสังคมไทย  ไมวาจะเปนภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก

ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน

ของทางราชการอยูเสมอ  ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ

ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง  สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ

สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น ( Corruption  Perception Index – CPI ) ซ่ึงเปน

เครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency 

International – IT ) พบวา  คะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูท่ี 35 - 38 คะแนน  

จากคะแนนเต็ม  100  โดยในป  2558  อยูอันดับท่ี  76  จาก  168  ประเทศท่ัวโลก  และเปนอันดับท่ี   
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3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย  และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศ

ไทยป  2559  ลดลง  3 คะแนน  จากป  2558  ไดลําดับท่ี 101 จาก  168  ประเทศ  ซ่ึงสามารถ

สะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชั่นอยูระดับสูง 

 แมวาในชวงระยะท่ีผานมา  ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ

ปองกันการทุจริต  ไมวาจะเปน  การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ

ทุจริต (United  Nations Convention  Against  Corruption - UNCAC) พ.ศ.  2546  การจัดตั้งองคกร

ตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตร

ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว  3  ฉบับ  แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมี

แนวโนมท่ีลดนอยถอยลง  สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัย

ทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม  ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical  Relation) 

หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน  โดยเฉพาะใน

หมูญาติพ่ีนองและพวกพอง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกยองคนท่ีมีเงินและมี

อํานาจ  คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได  ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงราก

ลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต  หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว  ผนวกกับ

ปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน  จึงสงผลใหการทํางานของ

กลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ  ขาดความเขมแข็ง 

 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี  3  เริ่มจากป 

พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564  ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติ

ใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ

ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ

เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด  

ไทยท้ังชาติตานทุจริต”  มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต             

( Corruption  Perception Index – CPI ) ไมนอยกวารอยละ  50 ในป พ.ศ. 2564  ซ่ึงการท่ีระดับ

คะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น  การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน  เจาหนาท่ีของรัฐและ

ประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน  ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  

โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน  6  ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

 ยุทธศาสตรท่ี 2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

 ยุทธศาสตรท่ี 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

 ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

 ยุทธศาสตรท่ี 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

 ยุทธศาสตรท่ี 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต ( Corruption  Perception Index – CPI)   

 ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน

รูปธรรมในทางปฏิบัติ  เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ระยะท่ี  3 (พ.ศ. 2560- 2564) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร
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จัดการท่ีมีความโปรงใส  สรางคานิยม  วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา

แผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ   ดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561)  เพ่ือ

กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ตางๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน  อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

 1.) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

 2.) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง  

ขาราชการฝายบริหาร  บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 

 3.) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง

ท่ีดี (Good Governance) 

 4.) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (People’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 5.) เพ่ือพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. เปาหมาย 

 1.) ขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายบริหาร  บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก

ประชาชนทองถ่ิน  ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกัน

แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

 2.) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของขาราชการ 

 3.) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ

ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 4.) กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีความเขมแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 

 5.) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

5. ประโยชนของการจัดทําแผน 

 1.) ขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายบริหาร  บุคลากรของเทศบาลตําบลอาวขนอมรวมถึง

ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง  อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม  และอุดมการณในการ

ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  รวมถึง

หลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
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 2.) เทศบาลตําบลอาวขนอมสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 

 3.) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด  รวมทํา  รวมตัดสินใจ  รวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ

พลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักทองถ่ิน  อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝา

ระวังการทุจริต 

 4.) สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

เทศบาลตําบลอาวขนอมท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

 5.) เทศบาลตําบลอาวขนอมมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา

การทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ  

ดานการปองกันการทุจริต  อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน

เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 
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สวนท่ี  2 

 

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๐ 

เทศบาลตําบลอาวขนอม 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 256๐ หมายเหตุ 

 งบประมาณ 

(บาท) 

1.การสราง

สังคมท่ีไม

ทนตอการ

ทุจริต 

1.1การสรางจิตสํานึกและความ

ตระหนักแกบุคลากรท้ัง

ขาราชการการเมือง        ฝาย

บริหาร ขาราชการการเมืองฝาย

สภาทองถ่ินและฝายประจําของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1.1.1(1)โครงการอบรมคณุธรรม

จริยธรรมพนักงานเทศบาล 

1.1.1(2)โครงการอบรมสมัมนาใหความรู

เก่ียวกับระเบียบกฎหมาย 

30,000 

 

30,000 

 

1.2การสรางจิตสํานึกและความ

ตระหนักแกประชาชนทุกภาค

สวนในทองถ่ิน 

1.2.1(1)โครงการสงเสริม อนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

50,000 

 

1.3การสรางจิตสํานึกและความ

ตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

1.3.1(1)โครงการสงเสริมการเรยีนรู  

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตําบลอาว

ขนอม 

 

 

 

 

 

 

งบหนวยงานอ่ืน 

มิติที่ 1 รวม 4  โครงการ 110,000  

 

 

 

 



๑๐ 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 256๐ หมายเหตุ 

 งบประมาณ 

(บาท) 

2.การ

บริหาร

ราชการ

เพ่ือ

ปองกัน

การทุจริต 

2.1มาตรการสรางความ

โปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

2.1.1(1)โครงการบริการท่ีปรึกษา

เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการ

ใหบริการ 

25,000  

2.2มาตรการการใชดุลย

พินิจและใชอํานาจหนาท่ีให

เปนไปตามหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี 

2.2.1(1)โครงการปรับปรุง

กระบวนการทํางานและลดข้ันตอน

การปฏิบัติงาน 

2.2.2(1)มาตรการมอบอํานาจของ

นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.2.2(2)มอบอํานาจเจาพนักงาน

ทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคมุ

อาคาร พ.ศ. 2522 

2.2.2(3)มาตรการการออกคําสั่ง

มอบหมายของนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ 

ไมใชงบประมาณ 

 

ไมใชงบประมาณ 

 

ไมใชงบประมาณ 

 

ไมใชงบประมาณ 

 

 

 

2.3การเชิดชูเกียรติแก

หนวยงาน/บุคคลในการ

ดําเนินกิจการการประพฤติ

ปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

2.3.1(1)กิจกรรมการมอบประกาศ

เกียรติคณุแกคณะกรรมการชุมชน 

ไมใชงบประมาณ 

 

2.4มาตรการจัดการในกรณี

ไดทราบหรือรับแจง หรือ 

ตรวจสอบพบการทุจรติ 

 

 

2.4.1(1)มาตรการ “แตงตั้ง

ผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน” 

ไมใชงบประมาณ 

 

มิติที่ 2 รวม 7  โครงการ 25,000  

 

 

 

 



๑๑ 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 256๐ หมายเหตุ 

 งบประมาณ 

(บาท) 

3.การ

สงเสริม

บทบาทและ

การมสีวน

รวมของ

ภาค

ประชาชน 

3.1จัดใหมีและเผยแพร

ขอมูลขาวสารใน

ชองทางท่ีเปนการ

อํานวยความสะดวกแก

ประชาชนไดมีสวนรวม

ตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการตามอํานาจ

หนาท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินได

ทุกข้ันตอน 

3.1.1(1)กิจกรรม “อบรมใหความรู

ตาม พ.ร.บ.ขอมลูขาวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540” 

3.1.2(1)กิจกรรม “การเผยแพรขอมูล

ขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และ

ทรัพยสินของเทศบาล และการรับเรื่อง

รองเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง” 

10,000 

 

 

 

ไมใชงบประมาณ 

 

 

3.2การรบัฟงความ

คิดเห็นการรับและ

ตอบสนองเรื่อง

รองเรียน/   รองทุกข

ของประชาชน 

3.2.1(1)โครงการจดัเวทีประชาคม

หมูบาน/ประชาคมตําบล/แผนชุมชน 

40,000 

3.3 การสงเสรมิให

ประชาชนมีสวนรวม

บริหารกิจการของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

3.3.1(1)มาตรการแตงตั้ง

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาวขนอม 

3.3.1(2)ประชุมประชาคมหมูบานและ

ประชาคมตาํบล ประจําป 

3.3.1(3)การสงเสรมิและสนับสนุนการ

จัดทําแผนชุมชน 

 

ไมใชงบประมาณ 

 

ไมใชงบประมาณ 

 

ไมใชงบประมาณ 

 

 

 

มิติที่ 3 รวม 6  โครงการ 50,000  

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 256๐ หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

4. การเสริม 

สรางและ

ปรับปรุงกลไก

ในการ

ตรวจสอบการ

ปฏบิัติราชการ

ขององคกร

ปกครองสวน

ทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

4.1มีการจัดวางระบบ

และรายงานการควบคมุ

ภาย    ในตามท่ี

คณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินกําหนด 

4.1.1(1)โครงการจดัทํารายงานการ

ควบคุมภายใน 

ไมใชงบประมาณ  

มิติที่ 4 รวม 1  โครงการ ไมใชงบประมาณ  

 



๔ 

 

 
 ส่วนที่  1 

บทน ำ 
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลหรือไม ่

 กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่  
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึนเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  7  ประเภท  ดังนี้ 
 1.) การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง  และการเงินการคลัง  ส่วนใหญ่เกิด
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3.) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4.)สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 5.) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.) สภาพหรือปัญหาลักษณะของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 7.) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ  บารมี  และอิทธิพลท้องถิ่น 

 สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้  
ดังนี้ 
 1.) โอกำส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า  ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไม่รัดกุม  และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะของข้าราชการระดับสูงก็
เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
 2.) สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม  ท าให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤตกิรรมทุจริตมากยิ่งขึ้น 
 3.) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น  
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาด



๕ 

 

กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป็นการยากที่ จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 
 4.) กำรผูกขำด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซื้อ – จัดจ้าง  เป็นเรื่องของ
การผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน
แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด  ได้แก่  
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
 5.)กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม  “รายได้พิเศษ”  ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6.) กำรขำดจริยธรรม  คุณธรรม  ในสมัยโบราณ  ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน  แต่ในปัจจุบัน  พบว่า  คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวต่อ
บาปน้อยลง  และมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 7.) มีค่ำนิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี  คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน  ผู้ที่เป็นเศรษฐี  มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง  ด้วยเหตุนี้  ผู้ที่มีค่านิยมที่
ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด  ย่อมจะท าการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป  และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
**หมายเหตุ  :  การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น  เป็นเพียง
ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถน า SWOT Analysis  และ McKinsey’s  7s  หรือทฤษฎีอ่ืนๆ  มาใช้ในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 
 
2.  หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหา
ล าดับต้นๆที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ( Corruption  Perception Index – CPI ) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT ) พบว่า  คะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน  
จากคะแนนเต็ม  100  โดยในปี  2558  อยู่อันดับที่  76  จาก  168  ประเทศทั่วโลก  และเป็นอันดับที่   
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3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย  และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศ
ไทยปี  2559  ลดลง  3 คะแนน  จากปี  2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก  168  ประเทศ  ซึ่งสามารถ
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ระดับสูง 
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา  ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริต  ไม่ว่าจะเป็น  การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United  Nations Convention  Against  Corruption - UNCAC) พ.ศ.  2546  การจัดตั้งองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  3  ฉบับ  แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มี
แนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง  สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย
ทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม  ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical  Relation) 
หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะใน
หมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกย่องคนที่มีเงินและมี
อ านาจ  คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่ าเป็นปัญหาที่ฝังราก
ลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต  หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกับ
ปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การท างานของ
กลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ  ขาดความเข้มแข็ง 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  3  เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต             
( Corruption  Perception Index – CPI ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ในปี พ.ศ. 2564  ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  
โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption  Perception Index – CPI)   
 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ  เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่  3 (พ.ศ. 2560- 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
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จัดการที่มีความโปร่งใส  สร้างค่านิยม  วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ   ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559 -2561)  เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
 1.) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 2.) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  
ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3.) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี (Good Governance) 
 4.) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5.) เพ่ือพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้ำหมำย 
 1.) ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2.) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ 
 3.) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.) กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
 1.) ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรของเทศบาลต าบลอ่าวขนอมรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม  และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
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 2.) เทศบาลต าบลอ่าวขนอมสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3.) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ  รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น  อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต 
 4.) สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลอ่าวขนอมทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5.) เทศบาลต าบลอ่าวขนอมมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นต้นแบบ  
ด้านการป้องกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่  2 
 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๑ 
เทศบำลต ำบลอ่ำวขนอม 

 

มิติ ภำรกิจตำมมิต ิ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 256๑ หมายเหตุ 

 งบประมำณ 

(บำท) 

1.กำรสร้ำง
สังคมที่ไม่
ทนต่อกำร
ทุจริต 

1.1การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมือง        ฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1(1)โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมพนักงานเทศบาล 

1.1.1(2)โครงการอบรมสมัมนาให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย 

30,000 

 

30,000 

 

1.2การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1(1)โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

50,000 

 

1.3การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแกเ่ด็กและเยาวชน 

1.3.1(1)โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลต าบลอ่าว
ขนอม 

 

 

 

 

 

 

งบหน่วยงำนอื่น 

มิติที่ 1 รวม 4  โครงกำร 110,000  

 

 

 

 



๑๐ 

 

มิติ ภำรกิจตำมมิต ิ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 256๑ หมำยเหตุ 

 งบประมำณ 

(บำท) 

2.กำร
บริหำร
รำชกำร
เพ่ือ
ป้องกัน
กำรทุจริต 

2.1มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.1.1(1)โครงการบริการที่ปรึกษา
เพื่อประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

25,000  

2.2มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

2.2.1(1)โครงการปรับปรุง
กระบวนการท างานและลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

2.2.2(1)มาตรการมอบอ านาจของ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2.2(2)มอบอ านาจเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคมุ
อาคาร พ.ศ. 2522 

2.2.2(3)มาตรการการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 

ไม่ใช้งบประมำณ 

 

 

ไม่ใช้งบประมำณ 

 

ไม่ใช้งบประมำณ 

 

ไม่ใช้งบประมำณ 

 

 

 

2.3การเชิดชูเกยีรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเ้ป็นที่ประจักษ ์

2.3.1(1)กิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคณุแก่คณะกรรมการชุมชน 

ไม่ใช้งบประมำณ 

 

2.4มาตรการจัดการในกรณี
ได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือ 
ตรวจสอบพบการทุจรติ 

 

 

2.4.1(1)มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

ไม่ใช้งบประมำณ 

 

มิติที่ 2 รวม 7  โครงกำร 25,000  

 
 
 



๑๑ 

 

 

มิติ ภำรกิจตำมมิต ิ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 256๑ หมำยเหตุ 

 งบประมำณ 

(บำท) 

3.กำร
ส่งเสริม
บทบำทและ
กำรมสี่วน
ร่วมของ
ภำค
ประชำชน 

3.1จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิ
ราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

3.1.1(1)กิจกรรม “อบรมให้ความรู้
ตาม พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540” 

3.1.2(1)กิจกรรม “การเผยแพรข่้อมูล
ข่าวสารดา้นการเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของเทศบาล และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

10,000 

 

 

ไม่ใช้งบประมำณ 

 

 

3.2การรบัฟังความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/   ร้องทุกข์
ของประชาชน 

3.2.1(1)โครงการจดัเวทีประชาคม
หมู่บ้าน/ประชาคมต าบล/แผนชุมชน 

40,000 

3.3 การส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1(1)มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลอ่าวขนอม 

3.3.1(2)ประชุมประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบล ประจ าป ี

3.3.1(3)การส่งเสรมิและสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชน 

 

ไม่ใช้งบประมำณ 

 

 

ไม่ใช้งบประมำณ 

 

ไม่ใช้งบประมำณ 

 

 

 

มิติที่ 3 รวม 6  โครงกำร 50,000  

 
 
 
 



๑๒ 

 

 

มิติ ภำรกิจตำมมิต ิ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 256๑ หมำยเหตุ 

งบประมำณ 

(บำท) 

4. กำรเสริม 

สร้ำงและ
ปรบัปรุงกลไก
ในกำร
ตรวจสอบกำร
ปฏบิัติรำชกำร
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

4.1มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคมุ
ภาย    ในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

4.1.1(1)โครงการจดัท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 

ไม่ใช้งบประมำณ  

มิติที่ 4 รวม 1  โครงกำร ไม่ใช้งบประมำณ  

 

 


