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คำนำ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ จัดทำขึ้นตามแผนปฏิบัติการป้องกัน     
การทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓     
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตดังกล่าวจะสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โดยในที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๑/0๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้ขยาย
กรอบเวลาของยุทธศาสตร์ซาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ขึ้นมาเพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสะเอะ โดยมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ เช่นเดียวกันกับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ง
ได้จัดทำภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
ประกอบด้วย ๔ มิติ ดังนี้ 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้จะเป็นประโยชน์ 

และเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ และมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือ
บรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป 

 
 

สำนักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ 
  อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง                    หน้า  

คำนำ 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 บทนำ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร     1 
หลักการและเหตุผล               2   
วิสัยทัศน์                   4 
พันธกิจ                    4 
วัตถุประสงค์การจัดทำแผน        4 
เป้าหมาย         4 
ประโยชน์ของการจัดทำแผน        4 
ส่วนที่  2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
มิติที่ 1   การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต      6 
มิติที ่2   การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต      8 
มิติที่ 3   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน    10 
มิตทิี่ 4   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ      11 

   การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติที่ 1   การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต      12 
   
ภาคผนวก  

 

 

 

 

 
 
 
 



ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ

บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่นพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การ
กระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์สำคัญ
เพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

 

ลักษณะการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจาการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ 
ดังนี้ 

๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็น
โอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมนิยม ทำให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมทุจริต
มากยิ่งขึ้น 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบ การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ชับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริต
ในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้  
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๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม "รายได้พิเศษ" ให้กับตนเองและครอบครัว 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยซน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนชื่อเป็นคนเช่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทา
การทุจริตฉ้อราษฎร์ บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุ่งแรงและ

สลับชับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลำดับ
ต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน  (Corruption Perception Index-CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International-T) พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕-๓๘ คะแนน จาก
คะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงค์โปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ 
ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ลำดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย 
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตารัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอย 
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ลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้าง
สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของ
สังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึด
ติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการ
ทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าว
ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณาการ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา 
อารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต " มีเป้าหมายหลักเพ่ือ
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาล
ที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ การดำเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงได้ตระหนัก
และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส  สร้างค่านิยม วัฒนธรรม สุจริตให้เกิดในสังคมอย่ าง
ยั่งยืน จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ / กิจกรรม / มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะ
นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างแท้จริง 
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วิสัยทัศน์         
“องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะโปร่งใส” 
 

พันธกิจ ( Mission ) 
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านทุจริต ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ

บูรณาการ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีมาตรฐานสากล” 
 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
๑) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
๒) เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง

ข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารจัดการบ้านเมือง 

ที่ด ี(Good Governance) 
๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People's audit) 

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕) เพ่ือพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๔. เป้าหมาย 
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลกากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์โดยมิชอบ 

๒) เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานที่สามารป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมคีวามเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
ประพฤตมิิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

๕. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นรวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างคำนิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต 
(AntiCorruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถนำมาประยุกตใ์ช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
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๒) องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้าน
การป้องกันการทุจริต อันส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย
ในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 

องค์การบรหิารส่วนตำบลสะเอะ  อำเภอกรงปินัง  จังหวดัยะลา 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 สร้างจิตสำนึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก่ บุ ค ล า ก ร ทั้ ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการฝ่ายการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.โครงการอบรมพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรกลุม่เป้าหมายมจีิตสำนึกและตระหนักถึง 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพงาน ปริมาณงานและผลสำ
สัมฤทธิของงาน 
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
- ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรืออำนาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือ
บุคคลใกล้ชิด 
- ปฏิบัติหน้าทีด้่วยความกระตือรือร้น เต็มใจรวดเร็ว 
- มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ 
- มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทำงานที่ดี  มีคุณธรรม ชื่อสัตย์สุจริตภายใน
หน่วยงานให้แก่กัน 
- มีมาตรการในการแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที ่ผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อมี
การปฏิบัติหน้าที่ทำให้เกิดความเสียหายอันเนื่องจากการทำงานที่ผิดพลาด 
 

๒.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาอิสลาม (ดะวะห์
สัญจร) สำหรับผู้บริหารพนักงาน สมาชิกสภาอบต. 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาอบต.ปฏิบัติหน้าที่โดยยึด
หลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเกรงกลัวต่อพระเจ้า
ในการที่จะทำความผิด 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.2 สร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

๑.โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้กลุ่มป้าหมายมีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

๒.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำในท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้นำศาสนาในตำบลมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทำงานที่
ดีมีคุณธรรมชื่อสัตย์สุจริตให้ลูกบ้าน 

 

20,000 
 
 

150,000 

 

1.3  การสร้างจิตสำนึ กและ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

๑.กิจกรรมนำหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ 
ศูนย์และเสริมประสบการณ์ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริตแก่เด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

๒.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กกำพร้าในตำบลสะเอะ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้เด็กกำพร้าในตำบลสะเอะตระหนักในหน้าที่
พลเมืองและต่อต้านการทุจริต 
 

- 
 
 
 
 
 

100,000 

 

 รวม จำนวน   6   โครงการ/กิจกรรม 300,000  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
2 . การบริหารราชการเพื่ อ
ป้องกันการทุจริต 

2 .1  แ ส ด ง เจ ต จ ำ น ง ท า ง
การเมืองในการต่ อต้ านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

๑.กิจกรรม กำหนดให้มีนโยบาย/ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบแนวทางปฏิบัติงาน
เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

- 
 
 
 

 

2 .2  ม าต รก ารส ร้ า งค วาม
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๑.กิจกรรม กำหนดให้มีนโยบาย/ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบแนวทางปฏิบัติงาน 
เพ่ือสร้างกระบวนการที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
- การบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือนและการมอบหมายงาน 
- การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงินงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การ
ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ 
- การสร้างความโปร่งใสในการบริหารสาธารณะ/บริการประชาชนเพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 

๒.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำอำเภอกรงปีนัง 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

 

2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อำนาจหน้าที่ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๑.กิจกรรมจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ สำนักงานและในระบบสารสนเทศของ
อบต. 
- เปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐาน ระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน 
- การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 
 

๒.การกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งอนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือการดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในอบต. 
- การให้ข้อมูลความรับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
- ปฏิบัติงานโดยอำนาจหน้าที่โดยธรรม 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
2 . การบริหารราชการเพื่ อ
ป้องกันการทุจริต 

2 .4  ก า ร เชิ ด ชู เกี ย ร ติ แ ก่
หน่วยงานบุคคลในการดำเนิน
กิจการ ความประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นทีป่ระจักษ ์

๑.กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลหน่วยงานองค์กรดีเด่น ผู้ทำ
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
- 

 

2.5  มาตรการจัดการในกรณีได้
ท ร า บ  ห รื อ รั บ แ จ้ ง  ห รื อ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

๑.ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติราชการด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
-จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 

๒.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอที่ได้ดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ อบต. 
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
- รับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยงานกำกับดูแล 
 

3.ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณี
มีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน อบต.ที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
- มีข้ันตอนการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเหมาะสม 
- ติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

 รวม จำนวน   9   โครงการ/กิจกรรม 20,000  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
3 . การส่งเสริมบทบาทและ
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ภ า ค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่ เป็นการ
อ ำ น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก่
ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการปฎิบัติราชการ
ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.ได้
ทุกข้ันตอน 

๑.จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
รวมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างเป็นทางการ 
 

2.กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารสมาชิกสภา ตามพรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร 
 

๓.โครงการทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การจัดเก็บภาษี ผลการดำเนินงาน
ของอบต. 

- 
 
 

- 
 
 

100,00 

 

3.2 การรับฟั งความคิดเห็น  
การรับ และตอบสนองเรื่ อ ง
ร้ อ ง เ รี ย น / ร้ อ ง ทุ ก ข์ ข อ ง
ประชาชน 

๑.โครงการประชาคม เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนิน
กิจการตามอำนาจหน้าที่ 
๒.โครงการอบต.เคลื่อนที่ เพ่ือออกพบปะประชาชน ให้บริการในการจัดเก็บ
ภาษี รับฟังข้อร้องเรียนต่างๆ 
3.โครงการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจำตำบลเพ่ือรับข้อร้องเรียนต่างๆของ
ประชาชน 
4.มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษ์อักษรให้ประชาชน/ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลาและแจ้งผลการดำเนินงาน 

30,000 
 

50,000 
 
- 
 
 

- 

 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.สะเอะ 
และการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล 
๒. มาตรการแต่ตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง 
๓. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.สะเอะ และการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามแผนของอบต.สะเอะ 
๔. โครงการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อจ้างหน่วยงานภายนอกในการ
ประเมินการบริการของอบต.สะเอะ 

- 
 
- 
 
- 
 

20,000 

 

 รวม จำนวน   11   โครงการ/กิจกรรม 200,000  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การเสริมสร้างและปรับปรุง
กลไกในการตรวจสอบการ
ปฏิบั ติ ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1  มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

๑. กิจกรรมจัดทำรายงานการควบคุมภายในให้ผู้ กำกับดูแล การติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน โดยดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยงและมาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
อบต.สะเอะ 
 

- 

 
 
 

 

4 .2  ก ารส นั บ ส นุ น ให้ ภ าค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบั ติ  หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถ
ดำเนินการได้ 

๑. มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้ายรายงาน ผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบรวมถึงการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน 
 

- 

 
 
 

 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

๑.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

250,000  

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

1.กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต -  

 รวม จำนวน   4   โครงการ/กิจกรรม 250,000  
 รวมทั้งหมด จำนวน   30   โครงการ/กิจกรรม 820,000  
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

2. หลักการและเหตุผล  
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัติที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และสลับชับซ้อนมาก

ยิ่งขึ้น จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม ซึ่งตามแผนพัฒนา
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ ได้คำนึงถึงการสร้างกำลังคนในการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพทั้งใน
ด้านสมรรถนะการบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล
สะเอะ ทุกตำแหน่งมีความรู้ในขอบเขต ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะ
สำหรับตำแหน่ง 

การพัฒนาบุคลากรในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึงถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากใน
การพัฒนาองค์กร ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม รวมถึงศิลปะการเป็นผู้นำ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสะเอะ จึงดำเนินการโครงการดังกล่าว เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต .
พนักงานส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็ก ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ให้มีความรู้ในทุกๆ 
ด้าน มีความสุขในการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถนำความรู้มาพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีใจรักงานที่ทำอย่าง
มีพลัง มีความเป็นผู้นำในหัวใจคน มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหาร เพ่ือนร่วมงาน และต่อองค์กร
อย่างเต็มที่ และมีพฤติกรรมบริการด้วยใจ พร้อมทั้งมีความสามัคคีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข องค์การ
บริหารส่วนตำบลสะเอะ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็ก ลูกจ้างประจำ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรม และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๒. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็ก

ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมปีระสิทธิภาพและมีความสุข 

๓. เพ่ือปลุกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็ก 
ลูกจ้างประจำพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม 
จริยธรรม 

๔. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็ก
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ วไป ได้มีโอกาสเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด
ประสบการณแ์ละปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีจริยธรรม 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภา , พนักงานส่วนตำบล , พนักงานครู , ลูกจ้างประจำ , พนักงานจ้าง

ตามภารกิจและทั่วไป จำนวน ๔๕ คน 
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๕. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ 
๑. เขียนโครงการฯ เสนอผู้บริหาร 
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลสะเอะทราบ และติดต่อวิทยากร 
๓. จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
๔. รายงานผลการจัดโครงการฯ ให้ผู้บริหารทราบ 

 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  

 

7. งบประมาณดำเนินการ 
จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท  

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ 
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑. สร้างจิตสำนึกที่ดี ให้  ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็ ก

ลูกจ้างประจำพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป นำคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต มีการ
พัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

๒. ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็ก ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของศิลธรรม จริยธรรม เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๓. ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็ก ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ได้รู้จักการทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีต่องาน รวมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพผู้นำในท้องถิ่น  
 

2. หลักการและเหตุผล  
องค์การบริหารส่วนตำบลถือเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ให้บริการ

สาธารณะแก่ประชาชนในหลายด้าน และมีภารกิจหลากหลายทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจที่ได้รับ
ถ่ายโอนจากหน่วยงานราชการอื่น การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงต้องมีการประสานการทำงาน
ร่วมกับผู้นำต่างๆ และแกนนำชุมชน เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้นำต่าง 1 และแกนนำชุมชนมีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหลักการให้ชุมชน
สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน และน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาใช้ 
หากได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้นำต่างๆ และแกนนำชุมชนอย่างต่อเนื่อง  ควบคู่ไปด้วยกันจะทำให้เกิด
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตตำบลสะเอะและสามารถสอดส่อง ควบคุมดูแลปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งการ
แก้ปัญหาสังคมได้ โดยการใช้ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ หลักธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน การ
พัฒนาชุมชนไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนนั้น นอกจากประชาชนในชุมชนต้องมีจิตสาธารณะมีความรักถ่ินฐานที่
อยู่อาศัยของตนเองแล้ว สิ่งสำคัญที่จะเป็นต้นแบบในการพัฒนา คือ ผู้นำต่างๆ และแกนนำชุมชนต้องมีความ
พร้อมและเสียสละ มจีิตสำนึกต่อส่วนรวมในการอาสาเข้ามาเป็นผู้นำในชุมชน 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้นำต่างๆ และแกนนำชุมชน      
จึงดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพผู้นำในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการพัฒนาศักยภาพของผู้นำต่างๆ และแกนนำชุมชน ส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนได้
พัฒนาตนเอง เพ่ือชับเคลื่อนให้ชุมชนเข้มแข็ง และเสริมสร้างการทำงานแบบบูรณการร่วมกันในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิด
ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ และเพ่ือให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

 

๓. วัตถุประสงค ์
๑.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการพัฒนาศักยภาพของผู้นำต่าง ๆ และแกนนำ

ชุมชน 
๒.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้นำต่าง ๆ และแกนนำชุมชนได้พัฒนาตนเอง เพ่ือขับเคลื่อนให้ชุมชนเข้มแข็ง 
3.เพ่ือเสริมสร้างการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดความสามัคคีปรองดอง 

สมานฉันท์ 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล รวมทั้งผู้นำต่างๆและ

แกนนำชุมชน จำนวน 100 คน 
 

๕. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ 
๑. จัดประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำต่างๆ และแกนนำ เพ่ือ

วางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ 
๒. ติดต่อประสานงานส่วนราชกร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอบรมและดูงาน 
3. จัดบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
4. ดูงานนอกสถานที่ 
5. ประเมินผลและสรุปผลโครงการ 
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๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  

 

7. งบประมาณดำเนินการ 
จำนวนเงิน 15๐,๐๐๐ บาท  

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ 
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑. ผู้นำต่างๆ และแกนนำชุมชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีศักยภาพในการพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
๒. ผู้นำต่างๆ และแกนนำชุมชนได้พัฒนาตนเอง สามารถขับเคลื่อนให้ชุมชนเข้มแข็ง 
๓. เกิดการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันในพื้นที่ เกิดสามัคค ีปรองดอง สมานฉันท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ 
เรื่อง  การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 

 

******************************************** 
  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ -
๒๕๖๔) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ '๖๕ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นกาสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการส่งเสริมการมีส่ วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
 

ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี          
พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้ทุกสำนักและกอง
ในองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ ต่อไป 

 
 ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

 

                                                               
(นางสาววรรณา รอมะ) 

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ ปฏิบัติหน้าที่ 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ 


