
   

 

แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ๔ ปี 
ประจาํปี  ๒๕๖๒-๒๕๖๔  

 

 
  
 
 
 
 
 

องคก์ารบริหารส่วนตําบลเขือน 
อําเภอโกสุมพิสยั    จงัหวดัมหาสารคาม 

 



   

คํานํา 
 

                     การทุจริต    เปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนาในการ 

พัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  ซึ่งในปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึนอยางตอเนื่อง 

ทําใหเกิดความเสียหายในวงกวาง  โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง  การปกครอง 

และการบริหารราชการเปนอยางมาก   การแกไขปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานในภาครัฐซึ่งเปน 

หนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศใหมีความเจริญกาวหนา  สามารถแขงขันกับตางประเทศไดอยางทัดเทียม 

ท่ีจะตองประสานความรวมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม   เพื่อความรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ  การ 

บริหารจัดการ  และการพัฒนาคน  ควบคูไปกับพรอมๆกัน   โดยการปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต  ความรับผิดชอบ 

ความมีวินัย   ตลอดจนคานิยมอื่นๆ  ท่ีถูกตอง  รวมท้ังเขาใจวิถีดําเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณคา     

เพื่อใหการดําเนินการดังกลาว  บรรลุผลไดอยางเปนรปูธรรม   องคการบริหารสวนตําบลเข่ือน     

อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม   จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๒ – 

๒๕๖๔) ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ใหเกิดผลในทาง

ปฏิบัติ  และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธ  ขององคการบริหารสวนตําบลเขื่อน ใหบรรลุเปาหมายและ

เกิดผลสัมฤทธ์ิตามวิสยัทัศนท่ีกําหนดไว 

  

                    องคการบริหารสวนตําบลเขื่อน 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

สารบัญ 
 

 หนา  
  

สวนที่  ๑  บทนาํ                     ๑    

    การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร        



   

    หลักการเหตุผล  

    วัตถุประสงคของการจัดทําแผน         

    เปาหมาย  

    ประโยชนของการจัดทําแผน  

สวนที่  ๒  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต               ๗     

                    โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ  แยกตาม  ๔  มิติ         

  

ภาคผนวก  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

สวนที่ ๑  

บทนํา 

  

๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร  

           การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการ 

บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล 

หรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยูใน 

ปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  
  

           การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มผีลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก              

การกระจายอาํนาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอาํนาจมีวัตถุประสงค 

สําคัญเพื่อใหบริการตาง ๆ ของรฐัสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน   
   

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน ๗ ประเภท ดังนี้  

๑. การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงนิการคลัง สวนใหญเกิดจากการ  

ละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

๒. สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  

๓. สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย  

๔. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม  

จริยธรรม  

๕. สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  

๖. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ 

ตรวจสอบ จากภาคสวนตาง ๆ  

๗. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจรติท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน  
  

สาเหตุและปจจัยที่นำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังน้ี  

๑. โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ  

ทุจริตแตพบวายังคงมชีองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมาย 

ที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรดักุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดบัสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ี 

ทําใหเกิดการทุจริต  

 

 

๒. สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยมสังคมทุนนิยม ทําใหคนใน 

ปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวยดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมการทุจริต 

มากยิ่งขึ้น  
๓. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึนโดยเฉพาะ  

 

๑ 



   

การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทจุริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ 
ตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้  
 

๔. การผูกขาด ในบางกรณกีารดําเนินงานของภาครัฐไดแก การจัดซื้อ - จัดจาง เปนเรื่องของการผูกขาด  

ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมกีารใหสินบนแกเจาหนาที่เพื่อให 

ตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รปูแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการ 

กอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ  

๕. การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง  

ท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีข้ึน ทําใหเจาหนาที่ตอง 

แสวงหาชองทางเพ่ือเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว  

๖. การขาดจริยธรรมคุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรบัการเนนเปนพิเศษ  

ถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง และม ี

ความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม  
๗. มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปนยก  

ยองคนท่ีมีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิดเห็นวา 
การทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกตธิรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอ 
ราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง  
  

๒. หลักการเหตผุล  

ตามคาํสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 

ประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและ 

แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ 

บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพือ่สกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริต 

ประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตร ี ไดแถลงนโยบายของ 

รัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมี 

ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล     

ดังนั้น เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไข 

ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตําบลเขื่อนจึงไดจัดทําแผน/แนว

ทางการ ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครฐั  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ขององคการ

บริหารสวนตําบลเขื่อนและเพ่ือใหทุกหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบลเขื่อนใชเปนกรอบแนวทางในการ

ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลเขื่อน ทั้งนี้ไดมุงเนนให การดําเนินการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลเขื่อนปนไปอยางตอเนื่อง สรางระบบราชการท่ีมี

ความโปรงใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผล สัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา 

เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิด ความโปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาค

ประชาชนใหมีสวนรวมในการรณรงค และปลูกจิตสํานึกคานิยม ของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริต

ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งเปนเรื่องที่สอดคลองกับ พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖   

   

 

๒ 



   

วิสัยทัศน   

 “องคการบริหารสวนตําบลเขื่อน ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล  ปองกันตอตานการทุจริต”  

 

  พันธกิจ ( Mission )  

๑. จัดใหมีและบํารุงรกัษาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคใหมีมาตรฐาน   

และครอบคลุม พื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  

๒. พัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และสังคมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตท่ีดี 

ชุมชนเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองไดอยางย่ังยืน  

๓. สงเสริมการอนุรักษศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปญญาทองถ่ิน  

๔. เสริมสรางศกัยภาพความเปนชุมชนแหงการทองเที่ยว  

และสงเสริมใหประชาชนมีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงอยางยั่งยืน ภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

๕. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การรกัษาความสงบเรยีบรอยภายในชุมชน  

๖. จัดใหมีการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆในพื้นที่  

๗. จัดใหมีการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการมีการบูรณาการ        

ทุกภาคสวน  

๘. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารตําบลแบบบูรณาการ  

๙. สงเสริมการใหความรูเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน(AEC)  

๑๐. สงเสริมและสนับสนนุแหลงเรียนรูของทองถิ่นเพื่อรองรับอาเซียน  

๑๑. จัดใหมีและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของทองถิ่น  

๑๒. สงเสริมสนับสนุนกองทุนชุมชน  

๑๓. เสริมสรางความรูรักสามัคคี และเสริมสรางความมั่นคงของชาติ  
  

          กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

มิติที่ ๑ การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

กลุม/กิจกรรม เปาหมาย  

  ๑.๑ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ฝายสภาทองถ่ิน 

และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

๑.๑.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิด 

ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น  

๑.๑.๒ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  

๑.๑.๓ สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ  

  ๑.๒ การสรางจิตสาํนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน  

๑.๒.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต  

๑.๒.๒ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรกัษาประโยชนสาธารณะ  

๑.๒.๓ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

  ๑.๓ การสรางจิตสาํนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน  

๑.๓.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต  
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๑.๓.๒ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต  

๑.๓.๓ สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ  

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต กลุม/กิจกรรม 

เปาหมาย  

๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร  

๒.๒ มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  

๒.๒.๑ สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ  

บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน  
๒.๒.๒ สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน  

ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เก่ียวของอยางเครงครัด  
   ๒.๒.๓ สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ 
แกประชาชนโดยทัดเทียมกัน และโดยไมเลือกปฏิบัติ  

๒.๓ มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

๒.๓.๑ มีการจัดทําแผนภูมิ ขั้นตอนและระยะเวลาการดาํเนนิการเก่ียวกับการบริการประชาชน  

รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละขั้นตอนเปดเผย ณ ที่ทําการ และในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน  

๒.๓.๒ มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนญุาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน  

หรือดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 

๒.๔.๑ มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  

๒.๔.๒ ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น  

๒.๔.๓ ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณไีดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต   

๒.๕.๑ ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ 

ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี  

๒.๕.๒ มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอที่ไดดําเนินการตามอํานาจ  

หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

๒.๕.๓ ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง 

รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจหนาที่โดยมิ

ชอบ  
 

มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน กลุม/กิจกรรม เปาหมาย  

  ๓.๑ จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม 

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน  

๓.๑.๑ จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ  

๓.๑.๒ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณ การเงิน  

การจัดหาพัสดุการคาํนวณราคากลางรายงานผลการปฏิบัติราชการเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคบั ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบ และ ตรวจสอบได  
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๓.๑.๓ มีการปดประกาศเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชน 

กับการมสีวนรวมตรวจสอบของประชาชน  

  ๓.๒ การรับฟงความคิดเห็น การรบัและตอบสนองเร่ืองรองเรียน/รองทุกขของประชาชน  

๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการ ตามอํานาจหนาที่  

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะการดําเนนิกิจการที่มีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของ 

ประชาชนในทองถ่ิน  

๓.๒.๒ มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก  

๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการ  

ไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  

  ๓.๓ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

๓.๓.๑ ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ  

๓.๓.๒ ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ  

๓.๓.๓ ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน    

  

มิติที่ ๔ การเสริมสรางและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

กลุม/กิจกรรม เปาหมาย  

  ๔.๑ มีการจัดวางและรายงานระบบการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด  

๔.๑.๑ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล  

๔.๑.๒ มีการติดตามประเมนิผลระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการ  

ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผู 

กํากับดูแล  

๔.๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางที่ 

สามารถดําเนินการได  

๔.๒.๑ สงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการ  

บรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนกังาน ลูกจาง  

๔.๒.๒ สงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ –  

จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ  

๔.๒.๓ สงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  

  ๔.๓ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น  

๔.๓.๑ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติ  

หนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว  

๔.๓.๒ สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

ตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด  

          ๔.๔ เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต  

๔.๔.๑ สงเสริมใหมีการดําเนนิการเฝาระวังการทุจริต  

๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต  
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๓. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน  

๑. เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

๒. เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง ขาราชการ 

ฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน  

๓. เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี  

๔. เพื่อสงเสรมิบทบาทการมีสวนรวม ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

     ๕. เพื่อพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการรวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ         

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  

๔. เปาหมาย  

๑. ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบรหิาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง  

ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 

ทองถิ่นปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชน 

และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

๒. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ  

ขาราชการ  

๓. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ  

ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

๔. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่  

มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดลุการใชอํานาจอยางเหมาะสม  

๕. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติ  

มิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน  
  

๕. ประโยชนของการจัดทำแผน  

๑. ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบรหิาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึง  

ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเองอันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตาน 

การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ 

พอเพียงที่สามารถนาํมาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน  

๒. องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลกับริหารกิจการบานเมอืงที่ดี       

(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได  

๓. ภาคประชาชนมสีวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํารวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี  

จิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต  

๔. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ       

องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต  

๕. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ  

ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการ 

ปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขายใน 

การเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางย่ังยืน  

 

๖ 



   

  

  

  

  

  



 
   

สวนที่ ๒  

แผนปปฎิบัติการปองกันทุจริต ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  

หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลเขื่อน 

 
ป ๒๕๖๒  ป ๒๕๖๓  ป ๒๕๖๔   

มิติ  

 

        ภารกิจตามมิติ 

 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  งบประมาณ 

(บาท)  

งบประมาณ 

(บาท)  

งบประมาณ 

(บาท)  

  

หมายเหตุ  

๑.   โครงการฝกอบรมคณุธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และ

พนักงานสวนตําบล  

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐    

๒.  โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกัน การทุจริต  ๑๐,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐    

๑.๑ การสรางจิตสํานึกและ ความ

ตระหนักแกบุคลากร ทั้งขาราชการ

การเมืองฝายบริหาร ฝายสภาทองถิ่น 

และฝายประจําขององคกร ปกครองสวน

ทองถ่ิน  ๓. กิจกรรมใหความรู เร่ืองผลประโยชนทับซอน ใหกับ ผูบริหาร สมาชิก

สภา และพนักงานสวนตําบล 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐    

๑. มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการ

บริหารสวนตําบลเขือ่น 

๐  ๐  ๐  ไมใชงบประมาณ 

๒. โครงการถายทอดเทคโนโยลีเกษตรตําบล ๒๔,๒๐๐ ๒๔,๒๐๐   ๒๔,๒๐๐   

๓. มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต ๐  ๐  ๐  ไมใชงบประมาณ 

๑.๒ การสรางจิตสํานึกและ ความ

ตระหนักแกประชาชน ทุกภาคสวนใน

ทองถ่ิน  

๔. โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกีรติเนื่องในวันสาํคญัตาง ๆ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ไมใชงบประมาณ 

๑.โครงการสงเสริมสุขภาพ  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐    

๒.โครงการแขงขันกีฬาตานภยัยาเสพติด ๑๘๐,๐๐๐  ๑๘๐,๐๐๐  ๑๘๐,๐๐๐    

มิติที ่๑  
การสราง สังคมที่
ไมทน 
ตอการทุจริต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๓ การสรางจิตสํานึกและ ความ

ตระหนักแกเด็กและ เยาวชน  

๓. จัดโครงการอบรมสงเสริมอาชพีตามแนวพระราชดําร ิ ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐    

มิติที ่๑  รวม  จำนวน  ๑๐  โครงการ  ๓๐๙,๒๐๐ ๓๐๙,๒๐๐ ๓๐๙,๒๐๐   

 

 

    โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ป ๒๕๖๒  ป ๒๕๖๓  ป ๒๕๖๔    

 

๗ 

 

๘ 



 
   

มิติ   ภารกิจตามมิติ  งบประมาณ 

(บาท)  

 งบประมาณ 

(บาท)  

 งบประมาณ 

(บาท)  

หมายเหต ุ 

๑. กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริต 

 ของผูบริหาร  

๐  ๐  ๐   ไมใชงบประมาณ ๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมืองใน 
การตอตานการทุจริต 

๒. โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ 

๑.โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษ ี ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ 

๒. โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐    

๓. มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล  ๐  ๐  ๐   ไมใชงบประมาณ 

๒.๒ มาตรการสรางความ 

โปรงใสในการปฏิบัติราชการ  

๔. กิจกรรมสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ 

๒.๓ มาตรการการใชดลุยพินิจ 

และใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตาม

หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

๑. มาตรการการมอบอํานาจอนุมัต ิอนุญาต  
สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

๐  ๐  ๐   ไมใชงบประมาณ 

๒.๔การเชิดชูเกียรติแก หนวยงาน/ 

บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติ

ปฏิบัตใิหเปนท่ีประจักษ 

๑. ประกาศรายชื่อบุคคลดีคะแนนดีเดนในการปฏิบัติงานของพนักงานทุก

ป 

๐ ๐  ๐  ไมใชงบประมาณ 

๑. มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”  ๐  ๐  ๐   ไมใชงบประมาณ 

 ๒.กิจกรรมใหความรวมมอืกับหนวยงานตรวจสอบทีดํ่าเนินการตามอํานาจ

หนาที่ตรวจสอบควบคุม ดําเนินการตามอํานาจ 
 หนาที่เพ่ือตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการ 

๐  ๐  ๐   ไมใชงบประมาณ 

มิติที ่๒  

การบริหาร

ราชการ 

เพ่ือปองกันการ

ทุจริต 

๒.๕ มาตรการจัดการใน กรณีไดทราบ 

หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบทุจริต 

๓. มาตรการ  แตงตั้งผูรับผิดชอบเร่ืองรองเรียน ๐  ๐  ๐   ไมใชงบประมาณ 

มิติที ่๒  รวม  จำนวน  ๑๑  โครงการ  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

 

ป ๒๕๖๒  ป ๒๕๖๓  ป ๒๕๖๔   

มิติ  

 

       ภารกิจตามมิติ  

 

              โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  งบประมาณ 

(บาท)  

งบประมาณ 

(บาท)  

งบประมาณ 

(บาท)  

  

หมายเหตุ  

 

๙ 



 
   

๑. กิจกรรมปรับปรุงศูนยขอมลูขาวสารของ  

   องคการบริหารสวนตําบลเขื่อน 
๐  ๐  ๐  ไมใชงบประมาณ 

๒. มาตรการ “เผยแพรขอมลูขาวสาร”  ๐  ๐  ๐  ไมใชงบประมาณ 

๓. กิจกรรม “การเผยแพรขอมลูขาวสารดานการเงิน  

    การคลัง พัสด”ุ  
๐  ๐  ๐  ไมใชงบประมาณ 

๔. โครงการจัดตั้งศูนยอินเตอรเน็ตตําบล  และหองสมุดตาํบล   ๐ ๐  ๐  ไมใชงบประมาณ 

๕. โครงการจางเหมาจัดทําสือ่ประชาสัมพันธ 

   การชําระภาษี และคาธรรมเนียมตางๆ  
๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐   

๓.๑ จัดใหมีและเผยแพร   ขอมูล ขาวสาร
ในชองทางท่ี เปนการอํานวย ความสะดวก 
แกประชาชนไดมีสวนรวม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามองคกรปกครองสวน  
ทองถ่ินไดทุกขั้นตอน  

 

๖. โครงการจัดทําแผนพับการทํางาน ๐  ๐  ๐  ไมใชงบประมาณ 

๑. โครงการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเขื่อน ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐   

๒. โครงการอบต.เขื่อนพบประชาชน  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐   

๓. กิจกรรมการดําเนินงานศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข /    

    ศูนยยตุิธรรมชุมชนตําบลเขือ่น  
๐  ๐  ๐  ไมใชงบประมาณ 

มิติที ่๓  

การสงเสรมิ 

บทบาทและ 

การมี สวนรวม 

ของภาค 

ประชาชน  

๓.๒ การรับฟงความคิดเห็น การรับและ

ตอบสนองเร่ือง รองเรียน/รองทุกขของ 

ประชาชน  

๔. มาตรการ “แกไขเหตุเดอืดรอนรําคาญ ดานการ    

   สาธารณสขุและสิ่งแวดลอม”  
๐  ๐  ๐  ไมใชงบประมาณ 

  ๕.กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน     /รอง

ทุกข รบัทราบ  
๐  ๐  ๐  ไมใชงบประมาณ 

 

 

ป ๒๕๖๒  ป ๒๕๖๓  ป ๒๕๖๔   

มิติ  

 

       ภารกิจตามมิติ  

 

              โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  งบประมาณ 

(บาท)  

งบประมาณ 

(บาท)  

งบประมาณ 

(บาท)  

  

หมายเหตุ  

มิติที ่๓ การ

สงเสริม บทบาท

๓. ๓ การสงเสริมให ประชาชน 
มีสวนรวมบริหาร กิจการ ขององคกร

๑.มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันา  

  องคการบริหารสวนตําบลเขื่อน 

๐  ๐  ๐   ไมใชงบประมาณ 

 

๑๐ 



 
   

๒. การประชุมผูนําระดับตําบล  ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐    

๓. มาตรการ “แตงต้ังตัวแทนประชาคมเขารวมเปน  

   คณะกรรมการตรวจรับงานจาง”  

๐  ๐  ๐   ไมใชงบประมาณ 

และ 

การมี สวนรวม 

ของภาค 

ประชาชน  

ปกครองสวนทองถิ่น  
  

๔. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.เข่ือน ๐  ๐  ๐   ไมใชงบประมาณ 

มิติที ่๓  รวม  จำนวน  ๑๕ โครงการ  ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

ป ๒๕๖๒  ป ๒๕๖๓  ป ๒๕๖๔    

มิติ  

 

       ภารกิจตามมิติ  

 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  งบประมาณ 

(บาท)  

งบประมาณ 

(บาท)  

งบประมาณ 

(บาท)  

  

หมายเหตุ  

๑. โครงการทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป งบประมาณ  ๐  ๐  ๐   ไมใชงบประมาณ มิตทิี ่๔  
การเสริมสรางและ 
ปรับปรุงกลไกในการ 
ตรวจสอบการปฏิบัต ิ
ราชการขององคกร 

๔.๑มีการจัดวางและ รายงาน

ระบบการควบคุม ภายในตามที่

คณะกรรมการ 

ตรวจเงนิแผนดินกําหนด  

๒. กิจกรรมจัดทํารายงานระบบควบคุมภายใน และติดตาม ประเมินผล

การควบคุมภายใน  

๐  ๐  ๐   ไมใชงบประมาณ 

 

๑๑ 



 
   

๔.๒ การสนับสนุนใหภาค 
 ประชาชนมีสวนรวม 
ตรวจสอบการปฏิบติั หรือ การ
บริหารราชการตาม  
ชองทางท่ีสามารถดําเนินได 

๑. กิจกรรมชี้แจงรายรับ-รายจายพรอมรายละเอียดใหประชาชนไดรับ

ทราบเมื่อสิ้นปงบประมาณ 

 

๐  ๐  ๐   ไมใชงบประมาณ 

๑. กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมบีทบาทในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

๐  ๐  ๐   ไมใชงบประมาณ ๔.๓การสงเสรมิบทบาทการ 
ตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

๒. โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และ

สมาชิกสภาทองถิ่น 

๐  ๐  ๐   ไมใชงบประมาณ 

๑.มาตรการ การจัดทําแผนปองกนัการทุจริตแหงชาต ิ
 
 

๐  ๐  ๐   ไมใชงบประมาณ 

ปกครองสวนทองถิ่น  

  

  

๔.๔ เสริมพลังการมีสวนรวม 

ของชุมชน (Community)  

และบูรณาการทุกภาคสวน 

เพือ่ตอตานการทุจริต  
๒.มีปายประชาสัมพันธการแจงกรณีพบเห็นการทุจริต  ๐  ๐  ๐   ไมใชงบประมาณ 

มิติที ่๔  รวม  จำนวน  ๗    โครงการ  ๐ ๐ ๐   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ๔  ป 

ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

วันที ่๑๙ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลเขื่อน 

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

ผูมาประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ  -  นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางสาวอาภาพร  สรอยพะรกิา รองปลัด อบต. นางสาวอาภาพร  สรอยพะรกิา ประธาน 

๒ นางลาํใย  แกวกันต ผูอํานวยการกองคลัง นางลาํใย  แกวกันต กรรมการ 

๓ นายวชัราวุธ  ศรพีวงเพิด ผูอํานวยการกองชาง นายวชัราวุธ  ศรพีวงเพิด กรรมการ 

๔ นางสุภาพ  ชัยด ี หัวหนาสํานักปลัด นางสุภาพ  ชัยด ี กรรมการ 

๕ นายวิทวัช  ดวงปากเพ็ง ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ นายวิทวัช  ดวงปากเพ็ง กรรมการ 

๖ นายสิทธิชัย  วรบุตร หัวหนาฝายกอสราง นายสิทธิชัย  วรบุตร กรรมการ 

๗ นางสาวสุภารัตน  ราชวัง นิติกร นางสาวสุภารัตน  ราชวัง เลขานุการ 

 

ผูเขารวมประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ  -  นามสกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางสาวสุริญญา  แสนวันแสง นักจัดการงานทั่วไป นางสาวสุริญญา  แสนวันแสง  

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 

  เมื่อที่ประชุมพรอมแลวใหนางสาวอาภาพร  สรอยพะริกา  ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  

                เขื่อน  ไดกลาวเปดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีแจงประชุมทราบ 

 ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลเขื่อน  ที่ ๑๘/๒๕๖๑  เรื่อง  แตงตั้ง

คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต   ขององคการบริหารสวน

ตําบลเข่ือน ในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป  (พ.ศ. ๒๕๖๒ -

๒๕๖๔) 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชมุครั้งท่ีแลว 

 - ไมมี- 

-๒- 

 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องดวน / เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว 

 - ไมมี- 

  



 
   

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

น.ส. อาภาพร สรอยพะริกา 

ประธานคณะทํางาน 

ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลเขื่อน  ที่ ๑๘/๒๕๖๑ เรื่อง  แตงตั้ง
คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต   ขององคการบริหารสวน
ตําบลเข่ือน ในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป  (พ.ศ. ๒๕๖๒ -
๒๕๖๔)  
ใหคณะทาํงานมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 
๑. ศึกษาวิเคราะหทําความเขาใจกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติ    การ

ปองกันการทุจริต 

๒. วางแผน จัดทํา ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

     ๓. กํากับดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

    ๔. จัดทํารายงานติดตามและสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริต 

ซึ่งในกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่  

“ ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน” ในทองถิ่น  และเพื่อใหบุคลากรใน

องคการบริหารสวนตําบลเข่ือน ไดตระหนักถึงการปฏิบัติราชการใหเกิดประโยชนสุข

ของประชาชน โดยใชกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ 

๑.เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล 
๒. เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลเขื่อน เปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
๓.  พนักงานสวนตาํบล  และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลเขื่อน มี
จิตสํานึกในเรื่องของความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชตําแหนงหนาท่ีไป
ในทางท่ีมิชอบ  
๔.   พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจให
เหมาะสม  
๕.  พัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

-๓- 
๖. เพื่อเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองคการบริหารสวนตําบลที่มี
ประสิทธิภาพและเขมแข็ง 

๗. เพื่อกําหนดยุทธศาสตรโครงการ แผนงาน กิจกรรม วัตถุประสงคตัวชี้วัด คา
เปาหมาย ตัวชี้วัด และมาตรการ  
๘. เพือ่สรางจิตรสํานึก คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นกับขาราชการ   
 ขอเชิญเลขาชี้แจง 

 

นางสาวสุภารัตน  ราชวัง 

เลขานุการ 

ขอชี้แจงบทบัญญัติกําชับใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองดําเนินตามกฎหมาย 

ระเบียบที่เก่ียวของ 



 
   

๑. การบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี  ซึ่งเปนไปตามพระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑ

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในสวนที่วาการบริหารราชการสวน

ทองถ่ิน เพื่อบรรลุเปาหมายในการทําใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน ตองปฏิบัติ

ราชการตามภารกิจตองเปนไปดวยความซื่อสัตย  สุจริต มีขั้นการการดําเนินงานที่

โปรงใส มีกลไกการตรวจสอบการดําเนินการไดทุกขั้นตอน การรบัฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน 

๒. การมีสวนรวมของประชาชน  โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทํา

แผนพัฒนา จัดทํางบประมาณ  การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

๓. การเปดเผยขอมูลขาวสารที่สําคัญและเปนประโยชนตอประชาชนจะไดเขามามี

สวนรวมตรวจสอบ  โดยใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับรายงาน

ผลการดําเนินงาน การงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ 

-กฎและระเบียบท่ีเก่ียวของก็จะประมาณนี้คะ 

   

นางสาวอาภาพร สรอยพะรกิา 

ประธานคณะทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุริญญา  แสนวันแสง 

นักจัดการงานทั่วไป 

 

 

 

 

 

และตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปองกันและ

แกไขปญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ เพ่ือใหการบริหารราชการของคณะรักษาความ

สงบแหงชาต ิในการดูแลความปลอดภัยใหแกประชาชน รวมท้ังเพื่อใหเกิดความสงบ

สุขแกสังคมและผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวม ในการปองกันและแกไขปญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบโดยกระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดแผนยุทธศาสตร

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ใหสอดคลองตามแผนยุทธศาสตรชาติวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต   

- ซึ่งจากปที่ผานมา แผนนี้ไดกําหนดใหสงของป ๒๕๖๑/๒๕๖๔  แตเกิด 

-๔- 

- ความผิดพลาดและลาชา ทําใหเลยหวงระยะเวลาในการสง  อบต.เราจึงไดมี

รายชื่อใหไปรับฟงการทําแผนที่ กทม. และไดสงนักจัดการงานทั่วไป  ไปรับ

ฟงการจัดทําแผนดังกลาว   

- และในตอนนี้เรามีบุคคลที่จะมาทําแผนในตําแหนงก็คือนิติกร  ก็คอยๆ 

ศึกษาการทํางาน  อะไรไมเขาใจก็ถามไดเลยนะคะ 

เชิญนักจัดการงานท่ัวไป อธิบายถึงการจัดทําแผนท่ีไปรับฟงมาเลยคะ 

 

- คะ กอนอื่นก็ขอชี้แจงกอนเลยนะคะที่เราตองไดไปรับฟงการจัดทําแผน ซึ่งมี

แต อบต.ที่ไมไดสงแผนเทานั้น  แตเราก็สงนะคะ  เพียงแตเลยระยะเวลาท่ี

กําหนด  จึงทําใหขึ้นบัญชีเปนไมสงแผน และใหสงแผนในปนี้ใหทันในวันท่ี  

๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑  และใหทําแผนเปนป  ๒๕๖๒-๒๕๖๔  คะ  แต

ตอไปก็จะมีการประเมินติดตามแผนดวยคะ  ถาเราไดจัดสงเขาไปแลว  

- ดิฉันก็มอบหมายใหนิติกรทําแผนนี้  และอธิบายใหฟง นองเคาก็เขาใจงายคะ  



 
   

 และสนใจในการจัดทําแผน  คิดวาครั้งนี้ตองสงใหทันคะ 

    ขอเชิญนิติกร ซึ่งเปนเลขา  อบต.ชี้แจงในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการ 

    ทุจริต ๔ ป ( พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๖๔)  

 

นางสาวสุภารัตน  ราชวัง 

เลขานุการ 

เพื่อปองกันการทุจริต โดยใหความสําคัญกับการดําเนินการใหการบริหารราชการที่

โปรงใส สามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน  และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลเขื่อน จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริต  ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) โดยแปลงตามแนวทางยุทธศาสตรชาติวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และ

สอดคลองกับกรอบ การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตของ

องคการบริหารสวนตําบลเขื่อน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบดวย  

๔   มิติ  คือ 

มิติที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

กลยุทธ 

๑. การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝาย
บริหาร ขาราชการการเมือง ฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจําขององคการบริหารสวน
ตําบล 

-๕- 

๒. การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในพื้นที่ 

๓. การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 

มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 

กลยุทธ 

๑. การแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

๒. การสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

๓.การใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจกาบานเมืองท่ี

ดี 

๔. การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ ประพฤติปฏิบัติตนให

เปนที่ประจักษ 

๕. การจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

กลยุทธ 

๑.เผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี

สวนรวม    ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานไดทุก

ขั้นตอน 



 
   

๒. การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของ

ประชาชน 

๓.สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบรหิารกิจการขององคการบริหารสวน 

มิติที่ ๔   การเสริมสรางและการปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

กลยุทธ 

๑.  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินกําหนด 

๒. มีการสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาร

ราชการ ตามชองทางที่สามารถดําเนินการได 

 

 
 -๖- 

นางสาวอาภาพร  สรอยพะรกิา 

ประธานคณะทํางาน 
 

ทานใดมีอะไรสงสัยบาง ใน ๔ มิติ ที่คณะทํางานชี้แจง  ขอเชิญครับ 

นายสิทธิชัย  วรบุตร 

คณะทํางาน 
 

ขอใหยกตัวอยางการการมีสวนรวมในภาคประชาชนคับ 

นางสาวอาภาพร  สรอยพะรกิา 

ประธานคณะทํางาน 

-   การใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
-  แตงตั้งเปนกรรมการจัดทําแผน อบต.เขื่อน 
-  การมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ 
-  การมีสวนรวมในการแสดงความคดิเห็นการปฏิบัติราชการ 
-  การมีสวนรวมดําเนินตามโครงการ 
-  เปดโอกาสใหประชาชนรวมเปนผูสังเกตการณในจัดหาพัสดุ 
-  แตงตั้งเปนกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต. 
-  การมีสวนรวมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ 
ไมทราบวาทานอื่น มีอะไรบางคะ หากไมมี  ดิฉันขอปดการประชุม  

และหวังเปนอยางยิ่งวาองคการบริหารสวนตาํบลเข่ือน จะไดระดับคะแนนการ

ประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR) การจัดทําแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สูงกวารอยละ  ๕๐ 

 

  

ปดประชุมเวลา  ๑๒.๑๐  น. 

 

 

(ลงชื่อ)   นางสาวสุภารัตน  ราชวัง   ผูจดรายงานการประชุม 



 
   

           (นางสาวสุภารัตน  ราชวัง) 

               เลขานกุารกรรมการ 

 

(ลงชื่อ)    อาภาพร  สรอยพะริกา    ผูตรวจรายงานการประชุม 

        (นางสาวอาภาพร  สรอยพะริกา) 

                                                       ประธานกรรมการ ฯ  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาคผนวก 
 


