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คํานํา 
 

 ตามที่  องคการบริหารสวนตําบลหวยแหง ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป             

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลหวยแหง โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเปนการกํากับดูแลองคการ

ที่ดี และเพ่ือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหวยแหง เปนไปอยาง          

มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได อันจะเปนการสงเสริมสรางภาพลักษณและเกียรติศักดิ์แหงการเปนองคกร

ภาครัฐ สรางความเชื่อมั่นและศรัทธาใหกับประชาชน และผูรับบริการไดอยางยั่งยืนตอไป นั้น 

 ในการประชุมคณะกรรมการป.ป.ช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ไดมีมติเห็นชอบ

ใหขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔) ใหใชตอไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือประโยชนในการขับเคลื่อนแผนงานและใหสอดคลอง

กับหวงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติฯ 

 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลหวยแหง           

จึงไดขยายกรอบระยะเวลาเปนอันสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยใหมีผลบังคับใชตอเนื่องครอบคลุมใน

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดวย โดยใช โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ดังเชนปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในแตละ

มิติและประเด็นยุทธศาสตร 

 ทั้งนี้ หวังเปนอยางย่ิงวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๕ ขององคการบริหารสวนตําบล           

หวยแหง จะเปนเครื่องมือสําคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนเจตจํายงและนโยบายการบริหารงานดวยความสุจริต 

เพ่ือเปนการกํากับดูแลองคกรท่ีดี ของนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยแหง ตอไป 

 

         องคการบริหารสวนตําบลหวยแหง 

            อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี  1 
บทนํา 

๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพื่อตองการ

บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล

หรือหนวยงานที่อาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยูใน

ปจจุบันมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 

 การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแกการ

กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญ

เพ่ือใหบริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากขึ้น แตในทาง

ปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทจุริตในทองถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน ๗ ประเภท ดังนี้ 

(๑) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก 

การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๒) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

(๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 

(๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 

(๕) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

(๖) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจาการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคสวนตางๆ 

(๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

 

 

 



สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 

 ๑) โอกาส  แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมายที่ไม

เขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งที่ทําให

เกิดการทุจริต 

 ๒) สิ่งจูงใจเปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนใน

ปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใยใหเจาหนาที่มีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมการทุจริต

มากยิ่งข้ึน 

 ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้นโดยเฉพาะ

การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ

ตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทจุริตของบุคคลเหลานี้ 

 ๔) การผูกขาด ในบากรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการผูกขาด  

ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาที่เพื่อให

ตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการ

กอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

 ๕) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม  รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งที่

ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําใหเจาหนาที่ตอง

แสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

 ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปน

พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความสะอายตอบาปและเกรงกลัวบาป     

นอยลง  และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน  มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม 

๗) มีคานิยมที่ผิด  ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตยสุจริตเปนยก

ยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูงดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมท่ีผิดเห็นวาการ

ทุจริตฉอราษฎรบังหลวง  โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 

 

 

 



๒. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซอนมากย่ิงข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหาลําดับ

ตนๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวนใน

สังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอก

สังคมวาเปนองคกรที่เอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง

ราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวน

ทองถ่ินอยางย่ิง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัด

อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception lndex – CPI)  ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชประเมินการ

ทุจริตคอรรัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวา 

ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยูที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในป 

๒๕๕๘ อยูอันดับที่ ๗๖ จาก ๒๖๘ ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศ

สิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากป 

๒๕๕๘ ไดลําดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย เปนประเทศที่มีปญหาการ

คอรรัปชั่นอยูในระดับสูง 

 แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกันการ

ทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United 

Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.๒๕๔๖ การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ

อยางย่ิงคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตมาแลว ๓ ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่ลดนอยถอยลง สาเหตุที่

ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่

ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําให

สังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 

วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชั่นเปนเรื่องปกติท่ี

ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและ

วัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน 



จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ             

ขาดความเขมแข็ง 

 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับที่ ๓ เริ่มจากป พ.ศ. 

๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่

ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจน

ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน

ดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติตาน

ทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 

Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐ

ตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน 

ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน                   

๖ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมอืงในการตอตานการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

 ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

 ยุทธศาสตรที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

 ยุทธศาสตรที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 

๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มี

ความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางย่ังยืนจึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อน

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน            

อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตอยางแทจริง 

 



๓.วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานักรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมืองขาราชการ

ฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถิ่น 

 ๓) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

(Good Governance)  

 ๔) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมสีวนรวม (Peoples  participation) และตรวจสอบ (People s audit) ของ

ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

๔. เปาหมาย 

 ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง

ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน

ทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชน

และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

 ๒) เครื่องมือ/ มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ

ของขาราชการ 

 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ

ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่

มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 

 ๕) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมแีผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน 

 

 



๕. ประโยชนของการจัดทําแผน  

 ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึง

ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตาน

การทุจริต (Anti – Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทาํงานและชีวิตประจําวัน 

 ๒) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี(Good 

Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 

 ๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี

จิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทจุริต 

 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

 ๕) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมแีนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดานการ

ปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขายใน

การเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

พ.ศ.๒๕๖๕ 

ขององคการบริหารสวนตําบลหวยแหง 
 หมายเหตุ : ในการประชุมคณะกรรมการป.ป.ช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ไดมี

มติเห็นชอบใหขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ใหใชตอไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือประโยชนในการขับเคลื่อนแผนงานและให

สอดคลองกับหวงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติฯ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลหวยแหง จึงไดขยายกรอบระยะเวลาเปนอันสิ้นสุด

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยใหมีผลบังคับใชตอเนื่องครอบคลุมในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดวย โดยใช 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ดังเชนปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ป ๒๕๖๕ 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕๖๕ 

งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย

เหตุ 

๑. การสราง

สังคมที่ไมทนตอ

การทุจริต 

๑.๑ การสรางจิตสํานึก

และความตระหนักแก

บุคลากร ทั้งขาราชการ

การเมืองฝายบริหาร 

ขาราชการการเมืองฝาย

สภาทองถิ่น และฝาย

ประจําขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

๑.๑.๑ โครงการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล 
- 

 

๑.๑.๒ โครงการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม 
- 

 

๑.๑.๓ โครงการสงเสริม

คุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปองกันทุจริต 

- 

 

๑.๑.๔ โครงการใหความรูเรื่อง

ผลประโยชนทับซอนใหกับ

พนักงานสวนตําบลและ

พนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตําบลหวยแหง 

- 

 

๑.๑.๕ มาตรการจัดทําคูมือ

ปองกันผลประโยชนทับซอน 
- 

 

๑.๒ การสรางจิตสํานึก

และความตระหนักแก

ประชาชนทุกภาคสวนใน

ทองถิ่น 

๑.๒.๑ ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่

สีเจียวลดภาวะโลกรอนในเขต

พ้ืนที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

- 

 

๑.๓ การสรางจิตสํานึก

และความตระหนักแก

เด็กและเยาวชน 

๑.๓.๑ โครงการประกวดคาํ

ขวัญตอตานการทุจริต - 

 

มิติท่ี ๑ รวม ๗ โครงการ ไมใชงบประมาณ  

๒. การบริหาร

ราชการเพื่อ

๒.๑ แสดงเจตจํานงทาง

การเมืองในการตอตาน

๒.๑.๑ กิจกรรมประกาศ

เจตจํานงตอตานการทุจริตของ
- 

 



มิต ิ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕๖๕ 

งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย

เหตุ 

ปองกันทุจริต 

 

 

การทุจริตของผูบริหาร ผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

๒.๒ มาตรการสรางความ

โปรงใสในการปฏิบัติ

ราชการ 

๒.๒.๑ กิจกรรมสรางความ

โปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น

เงินเดือน 

- 

 

๒.๒.๒ กิจกรรมควบคุมการเบิก

จายเงนิตามขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป 

- 

 

 ๒.๒.๓ กิจกรรมการพัฒนาแผน

และกระบวนการจัดหาพัสดุ 

-  

๒.๒.๔ กิจกรรมสรางความโปรง

ใสในการจายเงินงบประมาณ 

-  

๒.๒.๕ กิจกรรมการจัดบริหาร

สาธารณะและการบริหาร

ประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึง

พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียม

กันและไมเลือกปฏิบัติ 

-  

๒.๒.๖ มาตรการยกระดับ

คุณภาพการบริการประชาชน 

-  

๒.๓ มาตรการการใชดุลย

พินิจและใชอํานาจหนาที่

ใหเปนไปตามหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองที่

ดี 

๒.๓.๑ กิจกรรมการลดข้ันตอน

การปฏิบัติงาน 

-  

๒.๓.๒ โครงการลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน 

-  

๒.๓.๓ มาตรการการมอบ

อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 

เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติ

ราชการ 

-  



มิต ิ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕๖๕ 

งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย

เหตุ 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก

หนวยงาน/บุคคลในการ

ดําเนินกิจการการ

ประพฤติปฏิบัติตนใหเปน

ที่ประจักษ 

๒.๔.๑ กิจกรรมการยกยองและ

เชิดชูเกียรติแก บุคคล 

หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทํา

ประโยชนหรือเขารวมในกิจการ

ของ อบต.หวยแหง 

-  

๒.๔.๒ มาตรการจัดทําขอตกลง

การปฏิบัติราชการ 

-  

๒.๔.๓ กิจกรรมใหความรวมมือ

กับหนวยสอบที่ไดดาํเนินการ

ตามอํานาจหนาที่เพื่อการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ

ปฏิบัติราชการของ อบต.หวย

แหง 

-  

๒.๔.๔ มาตรการใหความ

รวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ

ทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ 

-  

  ๒.๔.๕ มาตรการแตงตั้ง

ผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อง

รองเรียน 

  

มิติท่ี ๒ รวม ๑๕ โครงการ ไมใชงบประมาณ  

๓. การสงเสริม

บทบาทแบะการ

มีสวนรวมของ

ภาคประชาชน 

๓.๑ จัดใหมีเผยแพร

ขอมูลขาวสารในชองทาง

ที่เปนการอํานวยความ

สะดวกแกประชาชนไดมี

สวนรวมตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการตาม

อํานาจหนาที่ขององคกร

๓.๑.๑ มาตรการปรับปรุงศูนย

ขอมูลขาวสารของอบต.หวย

แหงใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

  

๓.๑.๒ มาตรการเผยแพรขอมูล

ขาวสารท่ีสําคัญและ

หลากหลาย 

  



มิต ิ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕๖๕ 

งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย

เหตุ 

ปกครองสวนทองถิ่นได

ทุกขั้นตอน 

๓.๑.๓ กิจกรรม การเผยแพร

ขอมูลขาวสารดานการเงิน การ

คลัง พัสดุ และทรัพยสินของ

อบต.หวยแหง และการรับเรื่อง

รองเรียนเก่ียวกับการเงิน การ

คลัง 

  

๓.๑.๔ มาตรการจัดใหมี

ชองทางที่ประชาชนเขาถึง

ขอมูลขาวสารของ อบต.หวย

แหง 

  

๓.๒ การรับฟงความ

คิดเห็น การรับและ

ตอบสนองเรื่องรองเรียน/

รองทุกขของประชาชน 

๓.๒.๑ การดําเนินงานศูนยรับ

เรื่องรองทกุข อบต.หวยแหง 

  

๓.๒.๒ มาตรการกําหนด

ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง

รองเรียน 

  

๓.๒.๓ มาตรการแกไขเหตุ

เดือดรอนรําคาญ ดานการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

  

๓.๒.๔ กิจกรรมรายงานผลการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงใหผู

รองเรียน/รองทุกขทราบ 

  

๓.๓ การสงเสริมให

ประชาชนมีสวนรวม

บริหารกิจการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

๓.๓.๑ มาตรการแตงตั้ง

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทําแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบลหวยแหง 

 

  

๓.๓.๒ การสงเสริมและ   



มิต ิ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕๖๕ 

งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย

เหตุ 

สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 

  ๓.๓.๓ มาตรการแตงตั้งตัวแทน

ประชาสังคมเขารวมเปน

คณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

  

๓.๓.๔ กิจกรรมการประเมินผล

การปฏิบัติราชการขององคการ

บริหารสวนตําบลหวยแหง 

  

มิติท่ี ๓ รวม ๑๒ โครงการ ไมใชงบประมาณ  

๔. การเสริมสราง

และปรับปรุงการ

ปฏิบัติราชการ

ขององคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางระบบ

และรายงานการควบคุม

ภายในตามที่

คณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินกําหนด 

๔.๑.๑ โครงการจัดทําแผนการ

ตรวจสอบภายในประจําป

งบประมาณ 

  

๔.๑.๒ กิจกรรมติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายใน 

  

๔.๑.๓ มาตรการติดตาม

ประเมินผลระบบควบคุมภายใน

ตําบลหวยแหง 

  

๔.๒ การสนับสนุนใหภาค

ประชาชนมีสวนรวม

ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ

การบริหารราชการตาม

ชองทางที่สามารถ

ดําเนินการได 

๔.๒.๑ กิจกรรมการรายงานผล

การใชจายเงนิใหประชาชน

ไดรับทราบ 

  

๔.๒.๒ กิจกรรมการมีสวนรวม

ของประชาชนในการตรวจสอบ

การรับ การจาย และการใช

ประโยชนทรัพยสินขององคการ

บริหารสวนตําบลหวยแหง 

  

๔.๒.๓ กิจกรรมการจัดหา

คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจาง 

จากตัวแทนชุมชน 

  



มิต ิ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕๖๕ 

งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย

เหตุ 

๔.๒.๔ โครงการอบรมกรรมการ

ตรวจงานจาง 

  

๔.๓ การสงเสริมบทบาท

การตรวจสอบของสภา

ทองถิ่น 

๔.๓.๑ โรงการอบรมใหความรู

ดานระเบียบกฎหมาทองถ่ิน

ผูบริหารและสมาชิกสภา

ทองถิ่น 

 

  

 ๔.๓.๒ กิจกรรมสงเสริมสมาชิก

สภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ฝายบริหาร 

  

 ๔.๔ เสริมพลังการมีสวน

รวมของชุมชน 

(Community) และ

บูรณาการทุกคนทุกภาค

สวนเพ่ือตอตานการ

ทุจริต 

๔.๔.๑ กิจกรรมการติดปาย

ประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการ

ทุจริต 

  

มิติท่ี ๔ รวม ๑๐ โครงการ ไมใชงบประมาณ  

รวมทุกมิติ ๔๔ โครงการ 
ไมใช

งบประมาณ 
 

 

 

 

 

 


