
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา   (สำนักปลัด)  อำเภอสิชล   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที ่  นศ  ๘๑๘๐๑/                                วันที่   12 ตลุาตม 2564 
เรื่อง  รายงานผลการจัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 

 1.เรื่องเดิม 
  ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
หรือมีแผนแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งแผนฯ ให้เร่งดำเนินการจัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                   
(พ.ศ.2565-2567) นั้น  

 2.ข้อเท็จจริง  

  บัดนี้คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2565-2567) ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ดำเนินการจัดทำแล้วเสร็จจึงขอรายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2565 – 2567) รายละเอียดปรากฏสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาต่อไป  
 
                  (นางสาวภาวนา  สมแรง) 
             นิติกรชำนาญการ 

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด....................................................................................................................  
 (ลงชื่อ)  

                                           (นางสาวอังคนา  วารี) 
                      หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 
 

ความเห็นรองปลัด................................................................................................ ................................... 
(ลงชื่อ) ส.ต.ท. 

                                            (บรรจง  ผ่อนผัน) 
                             รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 
 

ความเห็นปลัด.............................................................. ........................................................................... 
(ลงชื่อ)  

                                           (นายสรุศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ) 
                  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 
  

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา................................................................................... 

        (ลงชื่อ)  
                          (นายสุรศักดิ์  วงษ์อำไพวรรณ) 

                              ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา  

ระยะ 3 ป ี
(พ.ศ. 2565 - 2567) 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 3 ปี 

( พ.ศ. 2565 - 2567 ) 
******************************** 

 
    ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และให้
หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 กรอบยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือยกระดับ
คะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ประกอบ
กับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคคลกรในภาครัฐ 
เพ่ือให้การดำเนินงานสอดคล้องเป็นไปตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวให้สามารถนำไปใช้
จนเกิดเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ และเพ่ือสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพ่ือป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการ
บริหารราชการนั้น 

  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้สอดคล้อง
ตามคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2565-2567) โดยได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2565-2566) 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุวัตถุประสงค์ องค์การ
บริหารส่วนตำบลเสาเภา จึงประกาศใช้ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2565-2567) 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน      

    ประกาศ ณ วันที่  12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  
 
 

ลงชื่อ  
 

                              (นายสุรศักดิ์  วงษ์อำไพวรรณ) 
         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 

       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 
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คำนำ 
 
    ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และการประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ เป็นปัญหาที่สั่งสม
ติดต่อกันมายาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสังคม เศรษฐกิจการเมือง และความ
มั่นคงของประเทศ รวมถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสายตาของประชาชนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ที่มักถูกมองจากประชาชนว่าการบริหารราชการของท้องถิ่นไม่มีความโปร่งใส มีการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
องค์กร ตลอดจนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานบางส่วนใช้อำนาจหน้าที่ประพฤติโดยมิชอบ เพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตน
หรือพวกพ้อง ดังนั้น เพ่ือให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส และมีการ
ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ จะต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความคุ้มค่าของการบริหารราชการ โดยต้องมีการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาค
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิตค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้
องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการ ประกอบ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 และนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริตตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557  เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและกำหนดให้ภาครัฐต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ให้สอดรับ
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

    ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 
จึงแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต โดยการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้สอดคล้องตาม
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 3 โดยจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2565-2567) เพ่ือให้เป็นกรอบแนวทางใน
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาต่อไป 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 
อำเภอสิชล   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ส่วนที่ 1 
  บทนำ 
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ส่วนที ่1 
บทนำ 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล 
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ 
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่นได้แก่การ
กระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงคส์ำคัญ
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่
ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
  จากสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตใน 5 ปีที่ผ่านมา ที่เข้ามายังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่มีมากถึง 6,260 เรื่อง อันประกอบไปด้วยเรื่องร้องเรียนการทุจริตมากท่ีสุด 
  สำหรับกฎหมายหลายฉบับที่ป้องกันการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการฮ้ัว การสมยอมราคา 
การล็อกสเปก การจัดเก็บรายได้ในท้องถิ่น หรือแม้กระทั่งการเสนอโครงการที่ไม่มีการดำเนินโครงการจริง แต่มี
การรับงานและอนุมัติงบประมาณให้กับบริษัทเอกชน ภายใต้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2542 ประกาศ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคล
หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ยังไม่
นับรวมการป้องปรามอย่างการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่
จริงรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี
หน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2555 
  นอกจากนี้ข้อมูลการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมท้องถิ่น
ปลอดทุจริต ที่ในปี 2557 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 48 แห่ง สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้เป็น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นการป้องกันการทุจริต จากจำนวนทั้งหมด 7,853 ทั่วประเทศไม่ถึงร้อยละ 1 
ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการปลอดทุจริต สัดส่วนดังกล่าวสะท้อนการให้ความสำคัญของค่านิยมในการต่อต้าน
การทุจริตได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ SIU ได้รวบรวมข้อเสนอสภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จากงานวิจัยเรื่อง”การทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “มาตรการและ
กลไกการป้องกัน” ซึ่งสามารถแบง่สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดังนี ้
  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
  1.สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อ
จัดจ้างและการเงินการคลัง 
  จากการศึกษาค้นคว้า พบว่า กระบวนการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับด้าน
งบประมาณ การทำบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ละเลยไม่ปฏิบัติหรือไม่ทำตามระเบียบฯ และอ้างว่าไม่ทราบเกี่ยวกับ เรื่องที่มีการให้จัดทำและไม่จัดทำ 

http://www.kpi.ac.th/kpith/pdf/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3/50/03/50-03%2007.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%97.-%E0%B8%A3%E0%B8%A8.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1.pdf
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ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนเรื่องที่กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่จัดทำอันเป็นผล
ก่อให้เกิดการทุจริตใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังตัวอย่างเช่น 
  1) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ทำทะเบียนยืมเงิน   

2) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ทำบัญชีคุมรายรับรายจ่ายพัสดุให้เป็นปัจจุบัน  
  3) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีการทำหลักฐานในการเบิกจ่ายพัสดุ  
  4) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีการทำการลงบัญชีรายรับรายจ่าย  
  5) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีการทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน  
  6) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบพัสดุ และเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบพัสดุประจำปี  
 7) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่จัดให้มีการแต่งตั้งผู้แทนชุมชนหรือผู้แทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือจัดให้มีก็เป็นการแต่งตั้งคนหน้าเดิม ๆ ในการตรวจรับงานจ้าง  
  8) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น มีญาติมารับเหมาเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  9) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แต่งตั้งประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับงาน
จ้างบางส่วน ร้อยละ 34.7 ยังไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนและทุกฝ่าย 
   2. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล 
  ข้อมูลตัวเลขจากการสำรวจ พบว่า การทุจริตเกิดจากตัวบุคคล โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่นบางส่วน มีญาติหรือพวกพ้องมาเป็นผู้รับเหมาการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอ้ือประโยชน์ให้พวก
พ้องหรือกลุ่มญาติของตัวเอง 

- บุคคลที่เป็นพนักงานท้องถิ่น กับผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งบางส่วนใช้ตำแหน่งของตนแสวงหาผลประโยชน์ 
  - บุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเก็บรายได้แล้วไม่ส่งคลัง หรือว่ามีการแก้ไขหลักฐาน
การเงิน 

- บุคลากรและผู้บริหารท้องถิ่นบางส่วนมีการจ่ายเงินของการคลังโดยไม่มีหลักฐาน เช่น การเขียนเติม
จำนวนเงิน หรือการรับเงินเก็บภาษี รับเงินเก็บค่าขยะ เก็บเงินมาแล้วก็ไม่นำส่งให้คลังซึ่งเมื่อมีการกระทำอย่าง
เป็นประจำหรือบางทีพอเก็บเงินได้มาก ๆ ก็ไม่นำส่งหรือมีการหนีไป หรือส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่คลังมีการปลอม
เช็คตลอดจนการนำของหลวงหรือของทางราชการไปใช้เป็นการส่วนตัว ตลอดจนการปิดบั งข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน 
  3. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย 

- ในส่วนช่องว่างของกฎหมายและระเบียบต่างๆ มุ่งวิเคราะห์ระบบตรวจสอบและระบบโครงสร้างของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ระบุว่า ระบบการตรวจสอบของ สตง. ไม่ท่ัวถึง 

- กฎหมายเปิดช่องว่างให้มีการทุจริตได้ โดยมีการให้สังเกตโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
รัฐธรรมนูญ ปี 2540 และในกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเพ่ือให้อยู่
ในตำแหน่งตลอด 4 ปี ซึ่งในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นทีมเดียวกับผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั้งหมดก็จะเป็นช่องทางให้ทุจริตได้ เพราะระบบถ่วงดุลขาดความเข้มแข็ง 
  4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 
จริยธรรม 
  จากการศึกษาค้นคว้า พบว่า มีบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก มีพนักงานท้องถิ่นที่ได้
บรรจุเข้ารับราชการโดยมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป และผ่านการนิเทศ
งานมาน้อยหรือไม่มีความรู้เฉพาะด้านดีพอ เช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดราคากลาง หรือการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและส่วนหนึ่ง พบว่า หัวหน้าส่วนการคลังไม่ได้มีความรู้ทางด้านการพัสดุในทางปฏิบัติ 
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เมื่อปฏิบัติไปก็หมิ่นเหม่ในการถูกตรวจสอบและผิดวินัย หรือบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาด
ความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาลตำบลที่ยกฐานะมาจาก
สุขาภิบาล ตลอดจนส่วนหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานท้องถิ่นมีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัย
ช่องโหว่ของกฎหมาย แสดงให้เห็นถึงการไม่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยสรุปผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารท้องถิ่น ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ คำสั่งต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการเพ่ิมพูนความรู้และควรรู้ เพราะถ้าบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจเป็น
ผลทำให้ปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบผิดพลาดได้ 
   5. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ 
  จากการศึกษาค้นคว้า พบว่า มี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งไม่ชี้แจงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบ เช่น  
  - ไม่แจ้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนและไม่ส่งข่าวสารทางราชการให้
ประชาชน 
  - ไม่มีการประกาศในช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนทราบในการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง 
ๆ ไม่มีการประกาศการดำเนินกิจกรรมและงบประมาณให้ชาวบ้านทราบเช่นกัน 

- บุคลากรใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ทราบว่า ปัจจุบันมี เงินงบประมาณหรือเงิน 
ในบัญชี มีจำนวนเท่าไร 
  6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
  จากการศึกษาค้นคว้า พบว่า ผู้ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็น สตง. เพียงหน่วยงานเดียว
มีกำลังคนไม่เพียงพอ และ สตง.ส่วนกลาง มีกำลังคน เพียงแต่ไม่สามารถลงไปตรวจได้ทุกพ้ืนที่ ที่กระทำได้ก็
เป็นเพียงเป็นการสุ่มตัวอย่างเท่านั้น ในส่วนของสำนักงาน ป.ป.ช. ก็เช่นเดียวกัน จึงมีข้อเสนอให้ทั้ง ป.ป.ช. 
และ สตง. มีอนุกรรมการ ป.ป.ช. จังหวัด และให้จัดตั้งอาสาสมัคร ป.ป.ช. ภาคประชาชนส่วนระบบการ
ตรวจสอบภายในของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มักพบว่าผู้บริหารท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่าง เคร่งครัด และฝ่ายสภา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องทำหน้าที่เป็นฝ่ายกำกับดูแลและควบคุม คอยตรวจสอบการ
ทำงานของฝ่ายบริหารของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ของประชาชน แต่
กลับพบว่าปัจจุบันฝ่ายสภาท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่กับกลายเป็นกลุ่มเดียวกับผู้บริหารท้องถิ่นจึงทำให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นได้น้อย 
  7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี อิทธิพล 
  จากการศึกษา พบว่า ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บางแห่ง ยังมีอิทธิพลหรืออำนาจที่ส่งผลให้เกิด
การทุจริตได้ โดยเฉพาะอิทธิพลและอำนาจของฝ่ายการเมืองที่ครอบงำหรือสามารถให้คุณให้โทษต่อเจ้าหน้าที่
หรือข้าราชการท้องถิ่นตลอดจนการใช้อิทธิพลข่มขู่หรือกีดกันผู้เสนอราคารายอ่ืน ๆ การบีบบังคับให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องตรวจรับงานโครงการต่าง ๆ ตลอดจนบางครั้งประชาชนในท้องถิ่นไม่กล้าที่จะให้การเป็นพยานเพื่อเอา
ผิดกับผู้ทุจริต และส่วนหนึ่งวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกจิตใจคนในสังคมไทยมานาน เช่น ความเกรงกลัวอิทธิพล 
การนับถือผู้มีบารมี การสำนึกบุญคุณของผู้มีพระคุณ สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้อำนาจหน้าที่การงานใน
การแสวงหาผลประโยชน์ 
  ดังนั้น ปัญหาที่มีในท้องถิ่น คือ ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างนักการเมืองทั้งในระดับประเทศกับ
นักการเมืองระดับท้องถิ่น นักการเมืองระดับท้องถิ่นกับนักธุรกิจ กลุ่มผลประโยชน์และนักการเมืองระดับ
ท้องถิ่นกับข้าราชการ บุคคลกลุ่มนี้ยังมีความเข้มแข็งมากกว่าพลังในการตรวจสอบของภาคประชาชน และภาค
ประชาสังคมและสิ่งที่ต้องส่งเสริมก็คือ ทำอย่างไรให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งเพ่ือคานอำนาจอิทธิพลได้ 



9 
 

 
 

 สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้
ดังนี้ 
  1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 
  2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 
  3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 
  4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
  5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิ้เศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
  6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 
  7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำ
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไมม่ีความละอายต่อบุญและบาป และไมเ่กรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน 
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จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทย
ปี2559 ลดลง3 คะแนน จากปี2558 ได้ลำดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมปีัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
  แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยไดแ้สดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน 
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อย
ถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้าง
สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของ
สังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึด
ติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการ
ทุจริตคอรร์ัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าว
ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณาการ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
ไมส่ามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การ
ดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างสังคมท่ีไมท่นต่อการทจุริต 
  ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที ่3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที ่5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที ่6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
  ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณข์องยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใสสร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2564 - 2566) เพ่ือ
กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
  1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  2) เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
  3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) 
  4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4. เป้าหมาย 
  1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่นปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ 
  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มเีข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
  1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกตใ์ช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
  2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี(Good Governance) มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได ้
  3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแตร่่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงรว่มตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสำนึกรักท้องถิน่อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
  4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรทีม่ีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
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  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 
(พ.ศ. 2565 – 2567) 
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ส่วนที ่2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2565 – 2567) 

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 
 

มิติที่ 1 ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติท่ี 1 
การสร้าง 

สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้าง 
จิตสำนึกและความ 
ตระหนักแกบุ่คลากร 
ทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายสภาท้องถิ่น  
และฝ่ายประจำของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

 (1 ) ม าต รก า ร   “ส่ ง เส ริ ม ก า ร
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบล เสาเภา” 
 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 (2 ) มาตรการ “เสริมสร้างองค์
ความรูด้้านการต่อต้านการทุจริต” 
 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 (3 ) กิ จ ก ร รม ให้ ค ว า ม รู้  เรื่ อ ง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

(4 ) ม าตรก าร “จั ดทำ คู่ มื อ ก าร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น” 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

1.2 การสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแกป่ระชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

(1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 20,000 20,000  

(2) โครงการรณรงค์ให้ประชาชนคัด
แยกขยะ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

 

(3 ) โครงการฝึ กอบรมทบทวนชุ ด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ 
อบต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 

100,000 100,000 
 

100,000  

(4) โครงการฝึกอบรมและป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 

50,000 50,000 50,000  

(5) โครงการฝึกอบรมและปฏิบัติธรรม
ประชาชนและผู้สูงอายุ 

50,000 50,000 50,000  

1.3 การสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

(1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (จัดอบรมเด็ก เยาวชน) 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

 

(2) โครงการส่งเสริมกีฬาเสาเภา 
(จัดอบรมเด็ก เยาวชน) 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

 

(3) โครงการส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์
ทรพัยากรทางทะเลหาดบางดี  
ตำบลเสาเภา 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

 

(4) โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวิถี 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

 

(5) โครงแข่งขันกีฬา อบต.เสาเภา 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (ประชาชนและเยาวชน) 

300,000 300,000 
 

300,000  

มิติที่ 1 รวม 
จำนวน  3 มาตรการ / 

1 กิจกรรม /10 โครงการ 
 

955,000 
 
955,000 

 
955,000  
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มิติที่ 2 ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มิติท่ี 2 

การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ

ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

(1) กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเสาเภา 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

(1) มาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

(2) มาตรการออกคำสั่งมอบหมาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

(3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

(4)กิจกรรม “สร้างความโปรง่ใสใน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

(5) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

(6) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะ
และการบริการประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อำนาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

(1) กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
(2) มาตรการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

(3) มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

(4) มาตรการการออกคำสั่งมอบหมาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคลใน
การดำเนินกิจการการ
ประพฤติปฏบิัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

(1) กิจการกรรมคัดเลือกพนักงาน
ดีเด่น ประจำปี 

 

- 
 

- 
 

- 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
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มิติที่ 2 ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

1) กิจกรรม “จัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ”  

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

2) กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเสาเภา” 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

3) กิจกรรมให้ความรว่มมือกับหน่วย
ตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหาร 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

4) มาตาการ “ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กร
อิสระ” 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

5) มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรอืประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ว่า
ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หน้าที่โดยมิชอบ” 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

มิติที่ 2 รวม 
จำนวน 8  มาตรการ / 
          9 กิจกรรม / - โครงการ 

 

- 
 

- 
 

- 
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มิติที่ 3 ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติท่ี 3 
การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 
 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลขา่วสารในชอ่งทาง
ที่เป็นการอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนรว่ม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าทีข่ององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

(1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การ บริหารส่วน
ตำบลเสาเภาให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น” 
 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

(2) โครงการบริหารศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ 
อบต. อำเภอสิชล (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซ้ือจัดจ้าง) 
 

32,000 32,000 32,000  

(3) กิจกรรม “การเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ  
และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเสาเภา และการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงิน การคลัง และพัสดุ” 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

(4) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา  
ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540” 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

(5) โครงการสื่อประชาสมัพันธ์ 
 

50,000 50,000 50,000  

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

(1) โครงการจัดประชุมประชาคม 
ท้องถิ่น 

20,000 20,000 20,000  

(2) มาตรการดำเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วน
ตำบลเสาเภา 
 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

(3) มาตรการกำหนดขั้นตอน/
กระบวนการเรื่องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเสาเภา 
 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

(4) มาตรการแก้ไขเหตุเดือนร้อน
รำคาญ ด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

(5) กิจกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์รับทราบ 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
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มิติที่ 3 ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.3 การส่งเสรมิให้
ประชาชนมีสว่นรว่ม
บริหารกจิการขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

(1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

(2) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

(3) กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเสาเภา 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

(4) มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเสาเภา 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

มิติที่ 3 รวม 
จำนวน 8  มาตรการ /                
          3 กิจกรรม /3โครงการ 

 

102,000 
 

102,000 
 

102,000 
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มิติที่ 4 ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติท่ี 4 
การ 

เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก 
ในการตรวจสอบ

การปฏบิัติ
ราชการของ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินกำหนด 

(1) กิจกรรมจัดทำแผน 
การตรวจสอบภายในประจำป ี
ประจำปีงบประมาณ 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

(2) กิจกรรมจัดทำรายงานการควบคุม
ภายใน 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

(3) กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

(4) มาตรการติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
เสาเภา 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนม ี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือบริหาร
ราชการตามช่องทางที่
สามารถดำเนินการได ้

(1) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ กำกับ ดแูลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกบัการบรรจ ุ
แต่งต้ัง การโอน ย้าย 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

(2) กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

(3) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการรับ การ
จ่าย และการใช้ ประโยชน์ทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

(4) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

(5) โครงการอบรม  กรรมการตรวจการ
จ้าง 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

(1) มาตรการฝึกอบรมและสัมมนา โดย
การส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
เข้ารวมอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ 
เพื่อในความรู้มาปฏิบัติงานและ
ตรวจสอบการทำงานของสภา 

100,000 100,000 100,000  

(2) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

(3) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 
 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
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มติ ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 4.4 เสริมพลังการม ี
ส่วนรว่มของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคสว่น
เพื่อต่อตา้นการทจุริต 

(1) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดย
ภาคประชาชน 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

(2) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจริต 

- - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

(3) โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
สู่ชุมชน 
 

30,000 30,000 30,000  

มิติท่ี 4 รวม 
จำนวน  4 มาตรการ /                
          9 กิจกรรม /2โครงการ 

130,000 130,000 130,000  

       

มิติท่ี 1 - 4 รวม 
จำนวน  23 มาตรการ / 
           22 กิจกรรม / 
           15 โครงการ 

 
1,187,000 

 
1,187,000 

 
1,187,000  
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คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 
ที ่ 675 /๒๕64 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2565 – 2567) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 

 
 ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ  

ว่าด้วยการป้องกันการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และให้
หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 กรอบยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือยกระดับ
คะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็ น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3  และเพ่ือให้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2565 – 2567)  เป็นเครื่องมือกำหนด
แนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับเจตจำนงทาง
การเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา และเพ่ือให้การบริหารราชการ
เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2565 – 2567) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ประกอบด้วย 
  1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา           ประธานกรรมการ 
  2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา   กรรมการ 
  3. หัวหน้าสำนักปลัด   กรรมการ   
 4. ผู้อำนวยการกองคลัง                                      กรรมการ 
 5. ผู้อำนวยการกองช่าง                                     กรรมการ   
 6. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   กรรมการและเลขานุการ คนที่ 1 
  7. นิติกร   กรรมการและเลขานุการ คนที่ 2 
 ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ศึกษา รวบรวม พิจารณา กลั่นกรองข้อมูลต่าง ๆ นำมากำหนดจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2565 – 2567) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา เสนอต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 
 
 

/ทั้งนี้ ตั้งแต่... 
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 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี ้ เป็นต้นไป   

   สั่ง  ณ  วันที่  7  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 
 
 

      (นายสุรศักดิ์  วงษ์อำไพวรรณ) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 

    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา 
 
 
 
 
 
 


