
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประจำปีงบประมาณ  2563 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

การทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นปัญหาที่สำคัญซึ่งได้แพร่กระจายขยายวงกว้างและการทุจริตมีลักษณะ 
เป็นวัฎจักรและเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบการทุจริตที่แตกต่างและหลายหลาย 
อาทิ การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่
มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปลูกฝังค่านิยมที่สร้างสรรค์ มี
กลไก หรือเครื่องมือที่จะควบคุมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเกิดพฤติกรรมในเชิงบวกและป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรม
เชิงลบ ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันที่ถาวรแข็งแรงในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  ประกอบกับ
ข้อบังคับประมวลจริยธรรมของข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท้องถิ่น และของข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
 

1. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร  ฝ่ายสภา 
ท้องถิ่น และข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ 
เป็นสากล 

2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบ
การทำงานด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ทำให้ เกิดรูปแบบองค์กรที่ เป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อำนาจในขอบเขตสร้าง
ระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อ
ประชาชนและต่อสังคมตามลำดับ 

5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

 

ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าวข้างต้น และเพ่ือกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการประพฤติปฏิบัติ ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมใน
การดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเพ่ือเป็นการระดมความคิดเห็นในการพัฒนาระบบและกลไกการ
ตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจใช้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563  เพ่ือเกิดความตระหนักและต่อต้าน
การทุจริต รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรม พร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน  และเพ่ือสร้าง
ระบบราชการให้ใสสะอาด พัฒนาจิตใจและรักษาความโปร่งใสในการทำงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงานส่วนตำบลได้อย่างเหมาะสม  
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๒. วัตถุประสงค์ 
 
 

  2.1  เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริต โปร่งใสของผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งหัวช้าง 
  2.2  เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง มีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรม
เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น  
  2.3  เพ่ือเป็นแนวทางในการประสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 
๓. เป้าหมาย 
 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งหัวช้าง   จำนวน  60  คน     
 
 

๔. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

วันที่  19   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕63 
 
๕. สถานที่ดำเนินการ 
 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง   อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  
 
 

๖. งบประมาณ 
  

  งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
พ.ศ.  ๒๕63  ตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบ 
ดำเนินการ หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563  งบประมาณ 5,000 บาท โดย
มีค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดดังนี้ 
 

   1.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ     จำนวน  1,800  บาท 
        (จำนวน  60 คน ๆ ละ 30 บาท  จำนวน  1  มื้อ) 
   2. ค่าสมนาคุณวิทยากร              จำนวน  1,200  บาท 
       (จำนวน  2  ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท) 
   3. ค่าป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย    จำนวน    500  บาท 
 
 

    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  3,500  บาท  (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง   อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน 
 
 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

  8.1  ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง มีพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริต โปร่งใส 
  8.2  ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง มีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ 
สุจริต มุ่งม่ันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
  8.3  มีการประสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต นำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 9. การประเมินผลโครงการ 
 
  ประเมินผลจาการทำแบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
  
 
 

(ลงชื่อ)          ผู้เขียนโครงการ      
                          (นางอ้อยทิพย์     ขัติยศ) 
                                นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 
 

(ลงชื่อ)            ผู้เสนอโครงการ 
                    (นางสายชล  วงค์เข่ือนแก้ว) 
                                                 หัวหน้าสำนักปลัด   

 
 
    (ลงชื่อ)          ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นายสมสมัย   ปองนาน) 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 
 
 

 
(ลงชื่อ)       ผู้อนุมัติโครงการ   

                (นายศักดิ์สิทธิ์  จันทร์ถา) 
       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 
 
 



 
กำหนดการ 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประจำปีงบประมาณ  2563    
วันที ่ 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕63 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง  อ.ทุ่งหัวช้าง  จ.ลำพูน 
 

 

เวลา กิจกรรม 
 

14.00 น. – 14.30 น. 
 
 

14.30 น. – 16.30 น. 
 

 
   16.30 น. 
 

 
- ลงทะเบียน  ณ  ห้องอบรมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 
- รับประทานอาหารว่าง 
 
 - บรรยายเรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปัญหาผลประโยชน์   
   ทับซ้อน” โดยนายทรงศรี  ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหัวช้าง 
 
- ปิดการอบรม  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




