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สารบัญ 
 

หลักการและเหตุผล          
  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แก้ไข
ปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่กฎหมาย
ก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 

  นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหาร
ราชการซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็น
ได้ว่าการบริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการ
สาธารณะและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ ตามกฎหมายและ
ด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มีส่วนท าให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนหนึ่งไม่เป็นไรเพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าใน
ลักษณะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

  จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อ
ประชาสัมพันธ์จะพบว่า ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามมา 

  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ไดเข้ามามี ส่วนร่วมในการบริหารงาน       
การตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นปลอดทุจริตหรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร ซึ่งประกอบด้วยคณะ
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆต าแหน่ง จะต้องมีจิตส านึกค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม 
ประกอบหลักการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุปหากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอ่ืนและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจ ศรัทธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 

  เทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการปูองกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน ได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการปูองกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น ได้ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 

 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
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 1. เพ่ือให้เทศบาลต าบลวาริชภูมิ ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 

 2. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากรของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

 3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

 4. เพ่ือให้ระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 

 5. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการปูองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและ
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 

 
เป้าหมาย 

 1. ข้าราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ตลอดจนประชาชน 
มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบทุกฝุาย 

 2. เทศบาลต าบลวาริชภูมิ มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

 3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

 4. เทศบาลต าบลวาริชภูมิ สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและ
ถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 

 5. เทศบาลต าบลวาริชภูมิ พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและปราบปราม      
การทุจริต 

 
 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1. คณะกรรมการ/สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล

ต าบลวาริชภูมิ มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริตปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
 2. ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝูาระวังการทุจริตของเทศบาล

ต าบลวาริชภูมิ 
 3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาส

ในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
 5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
 6. เทศบาลต าบลวาริชภูมิ ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการปูองกัน

การทุจริต 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 

งบประมาณ (บาท) 
1.การสร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝุายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง
ฝุายสภาท้องถิ่น และ
ฝุายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2.จัดท ามาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมขององค์กร 
3.มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต” 
4.กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงาน
เทศบาล/ลูกจ้าง 

- 
 
 
- 
- 
 
- 
 

10,000 
 

 1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

1.โครงการธรรมะพัฒนาชีวิต 30,000 

 1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1.โครงการล้อมบ้านด้วยรัก 10,000 

มิติที่ 1 รวม 
2 มาตรการ 1 กิจกรรม 

4 โครงการ 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 

งบประมาณ (บาท) 
2.การบริหารราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

1.กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 

- 
 

50,000 

 2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

1.มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
2.มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 
3.กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน” 
4.กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
5.โครงการบริการประชาชนด้านข้อมูลข่าวสาร 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

10,000 
 2.3 มาตรการการใช้

ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

1.กิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
2.มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
3.มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4.โครงการรณรงค์ปูองกันปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น 

- 
 
- 
 
- 
 

20,000 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 

งบประมาณ (บาท) 
2.การบริหารราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริต 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบตัิตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

1.ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.โครงการจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 

- 
 

10,000 

 2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้รับทราบ
หรือรับแจ้งหรือตรวจ
พบการทุจริต 

1.มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ” 
3.กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่เพือ่การตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏบิัติราชการ 
4.มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
5.มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ือง
ร้องเรียน" 
6.มาตรการ “ด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาวา่
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลวารชิภูมิว่า ทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
7.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และประชาธปิไตย 

- 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 

20,000 
 

มิติที่ 2 รวม 7 มาตรการ   6   กิจกรรม 
6 โครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 

งบประมาณ (บาท) 
3.การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

1.โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลวาริชภูมิให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2.มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” 
3.กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุและทรัพย์สินของเทศบาล
ต าบลวาริชภูมิ และการรับเรื่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ของเทศบาล 
4.มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ”  
5.โครงการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
6.การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านศูนย์
ข้อมูลข่าวสารและผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล
ต าบลวาริชภูมิ 
7.รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบล
วาริชภูม ิ
8.การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
องค์กร 
9.โครงการบริการประชาชนด้านข้อมูลข่าวสาร 
10.โครงการอินเตอร์เน็ตบริการประชาชน 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 

20,000 
 

20,000 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 

งบประมาณ (บาท) 
3.การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

1.โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน และการ
จัดท าเวทีประชาชนเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.จัดท าคู่มือประชาชน 
3.จัดตั้งศูนย์ร้องเรียน ร้องทุกข์ของเทศบาล
ต าบลวาริชภูมิ 
4.ค าสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ
รับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ของเทศบาลต าบล
วาริชภูม ิ

20,000 
 
 
 
- 
- 
 
- 

 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวาริชภูม ิ
2.มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
3.กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

มิติที่ 3 รวม 4  มาตรการ   2   กิจกรรม   11  โครงการ  
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 

งบประมาณ (บาท) 
4.การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน 

1.กิจกรรมจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 
2.จัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
3.กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
4.มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายในเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 

- 
 
- 
- 
- 
 

 4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางท่ี
สามารถด าเนินการได้ 

1.กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน 
2.ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนได้
ทราบ 
3.กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

- 
 
- 
 
- 
 

 4.3 การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

1.กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
2.โครงการฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงานของ
พนักงาน/ลูกจ้างและประชาชน 

- 
 
 

250,000 

มิติที่ 4 รวม 1 มาตรการ  5  กิจกรรม    3 โครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


