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ค าน า 

 

 การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ

พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้น

อย่างต่อเนื่องท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม 

ระบบการเมอืง การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญ

ที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า

สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและ   

ภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ 

กันโดยการปลูกฝังความซื่อสัตว์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจ

วิถีด าเนินชีวติที่สมควรและมีคุณค่า ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/2547 

เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและ

หน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน และส่งเสริม

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติ       

มิชอบได้ 

 เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม งานวิเคราะห์นโยบายแลแผน

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในการปฏิบัติและเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศนก์ าหนดไว้ 
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ส่วนที่  ๑ 

 

บทน า 

 

๑. การวเิคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจรติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การวิเคราะหค์วามเสี่ยงในการเกิดการทุจรติในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตทีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจ

เกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุม

และการป้องกันการทุจริตที่มอียู่ในปัจจุบันมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลหรอืไม่ 

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 

ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสูอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แมว้่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี

วตัถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี

ประสิทธิภาพมากขึน้ แตใ่นทางปฏิบัติท าให้ แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจรติในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 

 ๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่

เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 ๒) สภาพหรอืปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

 ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 

 ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 

 ๕) สภาพหรอืลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ 

 ๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน

การตรวจสอบจากภาคส่วนตา่งๆ 

 ๗) สภาพหรอืลักษณะปัญหาของการทุจรติที่เกิดจากอ านาจบารมแีละอิทธิพลท้องถิ่น 

 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็น

ประเด็นได้ ดังน้ี 

 ๑) โอกาสแม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ

บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ

ระดับสูง ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

 ๒) สิ่งจูงใจเป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม      

ท าให้คนในปัจจุบันมุง่เน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะ

ท าพฤติกรรมการทุจรติมากยิ่งขึน้ 
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 ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 

โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาประชาชนขาด

กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการ

ทุจรติของบุคคลเหล่านี ้

 ๔) การผูกขาดในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ

การผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้

สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาด 

ได้แก่ การผูกขาดโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

 ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น

ปัจจัยหนึ่ง ที่ท าให้ขา้ราชการมพีฤติกรรมการทุจรติเพราะความตอ้งการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ท าให้เจ้าหนา้ที่ตอ้งแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

 ๖) การขาดจรยิธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตว์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น

เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและ      

เกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึน้ มองแต่ประโยชน์สว่นตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึด

ผลประโยชน์สว่นรวม 

 ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์

สุจรติเป็นยกย่องคนที่มีเงนิคนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่

มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บัง

หลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ

รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของ

ชาติเป็นปัญหาล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง แม้ว่า

ในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ

ทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต

(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตาม

รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท า

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตใน

ประเทศไทยไม่ได้มแีนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทย

ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานของสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง 

(Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่ง คือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการ

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้องยึดตดิกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม 
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ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปช่ันเป็นเรื่องปกติ

ที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง

ของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความ

ร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา

ข้างตน้ ไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความเข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓      

เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม

จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก

ฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน

เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรตภิูมใินด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด

วิสัยทัศน ์“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับ

การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี   

พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่

สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่ง

หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็ น ๖ 

ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการตอ่ต้านการทุจริต 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ยกระดับคะนนดัชนีการรับรู้การทุจริตทุจรติ (Corruption Perceptions Index :   

                             CPI)   

ดังนัน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการขับเคลื่อนดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตารมเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ จึงได้ตระหนักและให้

ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่าง

ยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ /กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่าง

ชัดเจน อันจะน าไปสูการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติอย่างแท้จริง 

 

/4…. 
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๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

 ๑) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร  

ส่วนต าบลสบปราบ 

 ๒) เพื่อยกระดับจติส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 

ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสบปราบรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

 ๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ เป็นไปตามหลักบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) 

 ๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 

ของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 

 ๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครอืข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 

๔. เป้าหมาย 

 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล   

สบปราบ รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่นปราศจากก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ

จรยิธรรม การขัดกัน แหง่ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ

มิชอบของขา้ราชการ 

 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

และตรวจสอบการปฏิบัติหรอืบริหารราชการองคก์ารบริหารส่วนต าบลสบปราบ 

 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการองค์การบริหาร     

ส่วนต าบลสบปราบที่เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใชอ้ านาจอย่างเหมาะสม 

 ๕) องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ มแีผนงานที่มีประสทิธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ

ทุจรติและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การริหารส่วนต าบล       

สบปราบรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม 

และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม 

หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและ

ชีวติประจ าวัน 

 ๒) องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มคีวามโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

/5…. 
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 ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่รวมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ

พลเมืองที่จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการ

เฝา้ระวังการทุจริต 

 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขา่ยในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง

การทุจริต 

 ๕) องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ           

ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริตอันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความ

ภาคภูมใิจและใหค้วามรว่มมอืกันเป็นเครือขา่ยในการเฝา้ระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อบต.

า

สบปราบ

อ. บปราบ จ.ล ป
างส ๐

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบรหิารส่วนต าบลสบปราบ อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังขา้ราชการ การเมอืง ฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมอืง ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต พื้นท่ีด าเนนิการ วธีิด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนนิการ 

งบประมาณ/ 

บาท 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วน

ต าบล บุคลากรทางการศกึษา ผู้บริหาร 

สมาชิกสภา อบต.  ผู้น าชุมชนและ

ประชาชนท่ัวไป 

-คณะผู้บริหาร 

-สมาชิกสภา อบต. 

-พนักงานส่วนต าบล 

-ผู้น าชุมชน 

-ประชาชนท่ัวไป 

อบต.สบปราบ  

และหนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

-จัดอบรม 

-ส่งบุคลากรเข้ารับ

การอบรม 

ตค.63 - กย.64 400,000.- ส านักปลัด 

2 โครงการฝกึอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

แก่ผู้บริหาร สมาชกิสภา และพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น 

-คณะผู้บริหาร 

-สมาชิกสภา อบต. 

-พนักงานส่วนต าบล 

อบต.สบปราบ จัดอบรม เมย.64 – สค.64 15,000.- ส านักปลัด 
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 1.2 การสร้างจิตส านกึและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต พื้นท่ีด าเนนิการ วธีิด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนนิการ 

งบประมาณ/ 

บาท 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการรณรงค์ใหค้วามรู้แกป่ระชาชน

เพื่อป้องกันการทุจรติมชิอบ  

-คณะผู้บริหาร 

-สมาชิกสภา อบต. 

-พนักงานส่วนต าบล 

-ผู้น าชุมชน 

-ประชาชนท่ัวไป 

อบต.สบปราบ  

  

-จัดอบรม 

  

มยิ..64 - กย.64 20,000.- ส านักปลัด 

2 โครงการประชาอาสาปลูกปา่  -คณะผู้บริหาร 

-สมาชิกสภา อบต. 

-พนักงานส่วนต าบล 

อบต.สบปราบ และ 

หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

-ปลูกต้นไม ้ มยิ.64 – กค.64 15,000.- ส านักปลัด 

3 โครงการเศรษฐกิจพอเพยีง -กลุ่มเกษตรในพืน้ท่ี อบต.สบปราบ และ

หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

-จัดอบรม มยิ.64-สค.64 60,000.- ส านักปลัด 

 

 

 1.3 การสร้างจิตส านึกและตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต พื้นท่ีด าเนนิการ วธีิด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนนิการ 

งบประมาณ/ 

บาท 
ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมสง่เสริมกิจกรรมสภาเด็กและ

เยาวชนต่อตา้นทุจรติ 

-สภาเด็กและเยาวชน  

  อบต.สบปราบ  

อบต.สบปราบ  

  

-จัดอบรม 

  

มคี.64 - กย.64 10,000.- ส านักปลัด 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
            3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต พื้นท่ีด าเนนิการ วธีิด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนนิการ 

งบประมาณ/ 

บาท 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดท าประชาคมแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  

-ประชาชน ในเขต  อบต. 

 สบปราบท้ัง 8 หมู่บ้าน 

ม.4,5,6,9,10,11,12 

และ ม.15  

ต าบลสบปราบ 

 -จัดประชุม 

   ประชาคม 

ม.ีค.64– ม.ิย.64 20,000.- ส านักปลัด 

2 โครงการ อบต.สัญจร ประจ าป ี -คณะผู้บริหาร 

-สมาชิกสภา อบต. 

-ประชาชนในเขต   

  อบต.สบปราบ 

ตามท่ี อบต.สบปราบ 

ก าหนด 

-เชญิหนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง  ออก

บริการให้ประชาชน

ตามท่ีสถานท่ี 

ท่ีก าหนด  

 ม.ิย.64 – ก.ค.64 40,000.- ส านักปลัด 

 
            3.3 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชา 

ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต พื้นท่ีด าเนนิการ วธีิด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนนิการ 

งบประมาณ/ 

บาท 
ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมประชุมประชาคมหมูบ้่านและ

ประชาคมต าบลประจ าปี 

-ประชาชน ในเขต  อบต. 

 สบปราบท้ัง 8 หมู่บ้าน 

ม.4,5,6,9,10,11,12 

และ ม.15  

ต าบลสบปราบ 

 -จัดประชุม 

   ประชาคม 

 มี.ค.64 – ม.ิย.64 10,000.- ส านักปลัด 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 4.4 เสริมพลังการมสี่วนร่วมของชุมชน(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อตา้นการทุจรติ 

 

ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต พื้นท่ีด าเนนิการ วธีิด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนนิการ 

งบประมาณ/ 

บาท 
ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมตดิป้ายประชาสัมพันธ์ กรณี

พบเห็นการทุจรติ 

 -ป้ายประชาสัมพันธ์ ม.4,5,6,9,10,11,12 

และ ม.15  

ต าบลสบปราบ 

จัดท าและตดิตัง้ป้าย

ประชาสัมพันธ์ กรณี

พบเห็นการทุจรติ  

ม.ีค.64 – พ.ค.64  5,000.- ส านักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


