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๐๔๒-๘๘๙๕๐๙    



ค าน า 
            ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน  นับเป็นปัญหาที่รุนแรง
และมีแนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น  ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศมากขึ้นทุกปี  เพ่ือให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส        
และมีการด าเนินการถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ  จะต้องมีการจัดระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรม  และความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป  
โดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพและ
สนับสนุน  ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์  และปลูกจิตค่านิยมให้ประชาชน  มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ  และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม        
และจริยธรรม   เพ่ือให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการ
บริหารราชการ  จากปัญหาดังกล่าว  รัฐบาลจึงได้มีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต         
ซึ่งถือเป็นที่มาของการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้  คณะรัฐมนตรีได้
มีมติเมื่อที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  และก าหนดให้ภาครัฐต้องจัดท า
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงาน ป.ป.ช.   

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ    
๔  ปี  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  เป็นแผนที่มุ่งส่งเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่
คณะผู้บริหาร , พนักงานส่วนต าบล , พนักงานจ้างและสมาชิกสภาฯ  ให้มีการปฏิบัติราชการตาม             
หลักธรรมมาภิบาล  ให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ   เอกชนและรัฐวิสาหกิจในการ
แก้ไขและป้องกันปัญหาการประพฤติมิชอบ  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  และให้มีการพัฒนาระบบ           
และกลไกการตรวจสอบ  ควบคุม  การใช้อ านาจ  พร้อมกับพัฒนาสมรรถนะของพนักงานส่วนต าบลในการ
ปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสและยึดหลักธรรมมาภิบาลเป็นแนวทางในการจัดท าแผน  เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางให้บรรลุภารกิจดังกล่าวข้างต้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย   ได้เล็ งเห็นถึงความส าคัญใน
เรื่องนี้  โดยเห็นว่าการสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใส  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมมาภิบาล
ในการปฏิบัติราชการเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตส านึก  
ค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรมและหลักธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ   มีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ   
ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เป็นธรรม  และเสมอภาค  ท าให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส
ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ           
ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  
รวมทั้งตัวผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา  ข้าราชการ , เจ้าหน้าที่ทุกระดับและคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ     

 
-๒- 

รวมทั้งตัวผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา  ข้าราชการ , เจ้าหน้าที่ทุกระดับและคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ๔ ปี  ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต  และจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน



และปราบปรามการทุจริต  ขององค์การบริหารส่ วนต าบลหนองผือ  ๔  ปี  ประจ าปี งบประมาณ                  
พ.ศ.  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔   ขึ้นโดยยึดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  ๓        
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  เป็นแนวทางในการจัดท า 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
         มกราคม  ๒๕๖๑ 

 
                  

 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
เร่ือง           หน้า 
ส่วนที่  ๑ บทน า          ๑-๕ 
ส่วนที่  ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  )   ๖-๑๑ 
ส่วนที่  ๓ รายละเอียดโครงการ        ๑๒-๑๕ 
 
     
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๑ 
บทน า 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ต้องการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น   พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ไดแ้ก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น            
มีประสิทธิภาพมากขึ้นแตใ่นทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ จ าแนกเปน็ ๗ ประเภท ดังนี้ 
๑) การทุจริตดา้นงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 

การละเลยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 



๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  สามารถสรุปเป็น

ประเด็นได้ ดังนี้ 
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไมเ่ขม้แข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะขา้ราชการระดับสูงก็เป็นอีก 
โอกาสหนึ่งที่ท าใหเ้กิดการทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน 
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน       
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านั้น 

-๒- 
๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ

ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด ได้แก ่       
การผูกขาดในโครงการกอ่สร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายไดไ้มเ่พียงพอตอ่รายจ่าย ความยากจนถือเป็นปจัจัยหนึ่ง 
ที่ท าใหข้้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตอ้งการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ท าให้เจ้าหน้าที ่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิ้เศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น 
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉอ้ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไมเ่กรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
๒. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไมว่่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  มักถูกมอง



จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อ        
และรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อ    
ระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผล    
ในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) 
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency  International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
อยู่ที่ ๓๕ - ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศ    
ทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงค์โปรและประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่า
ผลคะแนนของประเทศไทยปี   ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ 
ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  แม้ว่าในช่วง
ระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะ
เป็ น ก าร เป็ น ป ระ เท ศ ภ าคี   ภ าย ใต้ อ นุ สั ญ ญ าส ห ป ระช าช าติ ว าด้ ว ย ก ารต่ อต้ าน ก ารทุ จ ริ ต                   
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๖  ก ารจั ด ตั้ ง อ งค์ ก รต าม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไดจ้ัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า 

-๓- 
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่
ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริต   เป็นปญัหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางดา้นพ้ืนฐาน 
โครงสร้างสังคม ซึ่งเปน็สังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทย
บางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมา
ตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการ
ท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความ
พยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็งปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติ    
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ ใช้ อยู่ เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี   พ .ศ . ๒๕๖๐  จนถึงปี            
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชน        
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้าน
ทุ จ ริ ต ” มี เป้ า ห ม าย ห ลั ก เ พ่ื อ ให้ ป ร ะ เท ศ ไท ย ได้ รั บ ก า ร ป ร ะ เมิ น ดั ช นี ก า ร รั บ รู้ ก า ร ทุ จ ริ ต                
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่๑ สร้างสังคมท่ีไมท่นตอ่การทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที ่๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที ่๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 



ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับ
การบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตผ่านโครงการกิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปา้หมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
 

-๔- 
๓. วัตถุประสงคข์องการจัดท าแผน 

๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองผือ 

๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  รวมถึงประชาชนในท้องถิน่ 

๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) 

๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 
๔. เป้าหมาย 

๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของขา้ราชการ 

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองผือที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถว่งดุลการใช้อ านาจอยา่งเหมาะสม 

๕) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

๑ ) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล          
หนองผือ รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม        
และอุดมการณ์ ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม       
หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 



๒) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด(ีGood Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

 
-๕- 

๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 

๕) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล   
หนองผือ ต้นแบบ   ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้
ความร่วมมือกันเป็นเครือขา่ยในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 



ส่วนที่  ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  ) 

 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

๑.การสร้าง
สั งคมที่ ไ ม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

๑ .๑  ก า ร ส ร้ า ง
จิตส านึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก่
บุ ค ล า ก ร ทั้ ง
ข้าราชการการเมือง  
ฝ่ า ย บ ริ ห า ร  
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ ายสภ าท้ อ งถิ่ น  
และฝ่ายประจ าของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองผือ 

๑.๑ .๑  (๑ ) โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมพัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างภายในองค์กร 
๑.๑ .๑  (๒ ) โครงการฝึกอบรม
ส่ งเสริมและป้ องกันการทุ จริต  
คอรัปชันและการต่อต้านการรับ
สินบนของคณะผู้บริหารพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

ใช้งบประมาณ
บ ริ ห า ร ง า น
ทั่วไปตามปกติ
ปกต ิ

 
 
 
 
 

-๗- 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  ) 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
๑.การสร้าง
สั งคมที่ ไ ม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

๑.๒ การสร้าง
จิตส านึ กและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

๑) โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ปลูกพืชตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
๒) โครงการรักษาความสะอาด
ในชุมชนและแหล่งน้ าภายใน
ต าบลหนองผือ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

งบประมาณที่ ใช้
ในการด าเนินการ
อาจเพ่ิมขึ้นหรือ
ล ด ล ง จ า ก ที่
ประมาณการใน
แผนปฏิบัติการฯ
ได ้

มิติที่ ๑ รวม ๔   โครงการ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐  
 
 
 
 

-๘- 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  ) 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๒ .  ก า ร
บ ริ ห า ร
ราชการเพื่อ
ป้ องกันการ
ทุจริต 

๒ .๔  ก า ร เชิ ด ชู
เ กี ย ร ติ แ ก่
หน่วยงาน/บุคคล
ใ น ก า ร ด า เ นิ น
กิ จ ก า ร ก า ร  
ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ 

๑) โครงการเชิดชูเกียรติผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร แ ล ะ ก า ร
ให้บริการ 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

งบประมาณที่ ใช้
ในการด าเนินการ
อาจเพ่ิมขึ้นหรือ
ล ด ล ง จ า ก ที่
ประมาณการใน
แผนปฏิบัติการฯ
ได ้

มิติที่  ๒ รวม ๑ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  
 
 
 
 
 

 
 

-๙- 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  ) 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
๓. การส่งเสริม ๓ .๒  การรับ ฟั ง ๑) โครงการ อบต. เคลื่อนที่  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ใช้งบประมาณ



บ ท บ าท แล ะ
การมีส่วนร่วม
ข อ ง ภ า ค
ประชาชน 

ความคิดเห็นการ
รับและตอบสนอง
เรื่ อ งร้ อ ง เรี ยน /
ร้ อ ง ทุ ก ข์ ข อ ง
ประชาชน 

พบประชาชน 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

บ ริ ห า ร ง า น
ทั่วไปตามปกติ
ปกต ิ

มิติที่  ๓ รวม ๑ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  
 
 
 
 

 
 

 
-๑๐- 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  ) 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
๔. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ข อ ง อ ง ค์ ก า ร

๔ .๑  มี ก ารจั ด วาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ต รว จ เงิ น แ ผ่ น ดิ น

๑) โครงการจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 
 
๒ )  กิ จ ก ร ร ม ติ ด ต า ม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 

- 
 

 
- 
 

- 
 
 
- 

 



บริหารส่วนต าบล
หนองผือ 

ก าหนด   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๑- 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  ) 

 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

๔. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองผือ 

๔.๒ การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ป ฏิ บั ติ ห รื อ ก า ร
บริหารราชการตาม
ช่องทางที่ สามารถ
ด าเนินการได ้

๑ ) กิ จ ก ร ร ม ก า ร จั ด ห า
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน 
 

- 
 
 

- 
 

 
 
 
 

- 
 

 
 
 

- 
 
 

 

มิติที่ ๔ รวม ๓ - - - -  



 
 
 



-๑๒- 
ส่วนที่  ๓ 

 
มิติที่  ๒  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการ  ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์   
๑. ชื่อโครงการ   :  โครงการเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการให้บริการ   

๒. หลักการและเหตุผล  :  
 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ เป็นผู้ที่มีบทบาท

ส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น  ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้           
แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น  ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละ
ท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองผือ เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณ
แผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมน าพระราชจริยวัตร 
พระราชกรณีย์กิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ได้พระราชทานคุณธรรม  ๔  ประการ  
แก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์  ๒๐๐  ปี  ดังนี้ 
  ประการที่ ๑  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตัวเอง  รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของ
ตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
  ประการที่ ๒  คือ  การรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
  ประการที่ ๓  คือ  การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุประการใด 
  ประการที่ ๔   คือ  การรู้จักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อย
ของตน  เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
   คุณธรรม  ๔  ประการนี้  ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกัน
แล้ว  จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข  ความร่มเย็น  และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้า
ต่อไปได้ดังประสงค์  คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ  พนักงานและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้อง
เหมาะสมน ามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของ 

-๑๓- 
ประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตาม
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   เรื่อง    มาตรฐานทางคุณธรรม          
และจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ   ได้แจ้งแนวทาง
ด าเนินการเพื่อให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 



๑.  ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  สร้างความรู้และทัศนคติให้แก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทาง
คุณธรรม 

และจริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ 
พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่พึงละเว้น 

 ๒. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น การยกย่องชมเชย
การ  มอบโล่  การประกาศเกียรติคุณ  การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการที่ควร
ด าเนินการควบคู่ไปกับการยกย่องให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้กระท าดี 

๓.  การเป็นแบบอย่าง (model)   คือ   การน าตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็น โดยจุดเน้นส าคัญ   
คือตัวผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้น า ในการท า ตัวเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและชักน าผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

๔.  การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่าย เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดข้ึนกับ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งจะน าไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ 

๕.  การจัดกิจกรรมรณรงค์   คือ   การจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่างๆ  
เช่นประกวดเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
องค์กรเป็นแนวพิจารณา เป็นต้น ทั้งนี้ อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
เหล่านั้น เช่นมีส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะท าให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วนหนึ่ง 

๖.  การประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ กระจายข่าวในรูปแบบของสื่อ
ประเภทต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคมได้รับทราบ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เช่น จัดท าโปสเตอร์ ติดประกาศ ท าจดหมายข่าว แผ่นพับ 
วีดิทัศน์ เป็นต้น 

๗.  การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืนที่สามารถน ามาเป็นแบบอย่างที่ดี
ได้หรือการให้หน่วยงานอ่ืนมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การท างานด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง 

๘.  น าหลักธรรมหรือค าสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

-๑๔- 
  จากความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  ไดจ้ัดท าโครงการเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและการให้บริการ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือ
ยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระท านั้นเกิดความ
คุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองผือ ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์   :     



๓.๑  เพ่ือการยกย่อง   เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองผือ  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

๓.๒  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
๓.๓  เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนต าบล 
๓.๔  เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
๓.๕  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙ 
๓.๖  เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ   พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

๔. เป้าหมาย   :     
  ๔.๑ เป้าหมายในการด าเนินการ ปีละ ๑ ครั้ง 
  ๔.๒ คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 
   (๑)  เป็นพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างในส านักงานปลัด       
กองคลัง และกองช่าง  กองการศึกษา 
   (๒) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  ติดต่อกันไม่
น้อยกว่า  ๒  ปี  นับถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคมของปีที่คัดเลือก 
   (๓) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการเป็น
ที่ประจักษ์ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทาง
ราชการจนเป็นแบบอย่างที่ดีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   (๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 
   (๕) ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นมาก่อน ในกรณี
ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นแล้ว ควรเว้นระยะเวลา ๑ ปี 
  ๔.๓ ผู้ด าเนินการคัดเลือก  คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล    
หนองผือ 

-๑๕- 
  ๔.๔  จัดท าใบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติ   

๕.  วิธีการด าเนินการ   : 
  ๕.๑  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๕.๒  ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ทุกคนได้ทราบ 
  ๕.๓  ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม        
พิจารณาส่งรายชื่อพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 

๕.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ า อบต. เพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 



๕.๕  ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปี  ๒๕๖๑  
  ๕.๖ คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ พิจารณาคัดเลือกผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 
  ๕.๗ ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เพ่ือรับในประกาศเกียรติคุณ 

๕.๘ ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

๖.   ระยะเวลาด าเนินการ  
           เดือนมกราคม  ๒๕๖๑  -  ธนัวาคม  ๒๕๖๔   

๗.  สถานที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ   อ าเภอท่าลี่   จังหวัดเลย 
๘.  งบประมาณ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 
๑๐.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  ๑๐.๑  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ มีความ
ภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 
  ๑๐.๒  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ มีขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากขึ้น 

 

 

 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
ที่       /2560 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส่ีปี 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2561 – 2564  

-------------------------------------------------- 
ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559 เรื่องการจัดท า

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส านักงาน  ป.ป.ช. เห็นว่า  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญยิ่งในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นเครื่องมือ
ก าหนดทิศทางในการบริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) ตามมติคณะรัฐมนตรี  



และเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต  ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม    

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  ขอจัดตั้งคณะจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนต าบลหนองผือ  พ.ศ. 2561 – 2564  ดังรายชื่อต่อไปนี้  
 1.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ   เป็นประธานฯ 
 2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ คนที่ 1  กรรมการ 
 3. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ คนที่ 2  กรรมการ 
 4.  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  กรรมการ 
 5.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ   ทุกท่าน กรรมการ 
 6.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ   กรรมการ 
 7.  ผอ.กองคลัง      กรรมการ 
 8.  ผอ.กองช่าง      กรรมการ 
 9.  ผอ.กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒธรรม   กรรมการ 

10.   หัวหน้าส านักปลัด อบต.    กรรมการ 
11.  นักวิชาการเกษตร     กรรมการ 

 12.  นักพัฒนาชุมชน     กรรมการ 
 13.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน    กรรมการ 
 14.  นักทรัพยากรบุคคล     กรรมการ  

15.  นักวิชาการศึกษา     กรรมการ 
 16.  นักวิชาการเงินและบัญชี    กรรมการ 
 17.  นักวิชาการจัดเก็บรายได้    กรรมการ 
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18.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    กรรมการ 

 19.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   กรรมการ 
 20.  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการ 
 21.  ครูดูแลเด็กเล็ก     กรรมการ 
 22.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ 
 23.  เจ้าพนักงานธุรการ     ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง   ณ  วันที่        เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ. 2560 

 

(นายชวการ  จ ารูญศิริ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
เรื่อง    ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  4  ปี    ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2561 – 2564  
--------------------------------------------- 

 
ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559 เรื่องการจัดท า

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส านักงาน  ป.ป.ช. เห็นว่า  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญยิ่งในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นเครื่องมือก าหนด
ทิศทางในการบริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ    
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3  (พ.ศ. 2560 – 2564 ) ตามมติคณะรัฐมนตรี                       
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต  ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองของผู้บริห าร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  นั้น 
                   บัดนี้   คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือ  4  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.  2561 – 2564   ได้มีมติให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  4   ปี            
ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561 – 2564  ในการประชุมครั้งที่  1/2560 ลงวันที่  15  พฤษภาคม   
2560 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ



ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ   4 ปี  ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ .  2561 – 2564  
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.nongpue.go.th    

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่       เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. 2560 
 
        

( นายชวการ  จ ารูญศิริ ) 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
  

http://www.nongpue.go.th/


บันทึกข้อควา   
ส่วนราชการ       ส านักงานปลัด    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ   (  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน )                                                                    
ที่     ลย 77201/                    วันที ่    15  พฤษภาคม    2560          .    
เรื่อง     ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองผือ  4  ปี  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2561 – 2564  
 

เรียน     คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองผือ  4  ปี  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2561 – 2564     ทุกท่าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     1)    ร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ผือ     4  ปี   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2561 – 2564                       จ านวน    1    
เล่ม 

1. เรื่องเดิม 

   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  ได้มีค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ       
ที่ 111/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  4  ปี  ประจ าปีงบประมาณ   พ .ศ.  2561 – 2564    ลงวันที่  11  
พฤษภาคม  2560  ไปแล้วนั้น    

2. ข้อเท็จจริง    

       องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือจะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จริ ตขององค์ การบริห ารส่ วนต าบลหนองผื อ   4   ปี   ป ระจ าปี งบประมาณ                    
พ.ศ.  2561 – 2564  เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    
ระยะที่  3  พ.ศ.  2560 - 2564    

   3. ข้อระเบียบ / กฎหมาย 
       -  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2560-2564   

  -  หนังสือส านักงาน  ป.ป.ช. ที่ ปช 0004/ว0019  ลงวันที่  20  มีนาคม  2560 
  4. ข้อพิจารณา 
                 ดังนั้น  เพ่ือให้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  4  ปี  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2561 – 2564   เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ           
พ.ศ. 2560 -2564 , หนังสือส านักงาน  ป.ป.ช. ที่ ปช 0014/ว0019  ลงวันที่  20  มีนาคม  2560             
จึงขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าประชุมเพ่ือให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  4  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564          
ในวันที  16  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2560  เวลา  10.30    น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วน 
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ต าบลหนองผือ  และเมื่อคณะกรรมการฯได้ให้ความเห็นชอบแล้วจะได้เสนอให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองผือ   พิจารณาลงนามประกาศใช้เป็นเป็นเครื่องมือในการบังคับใช้ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามและเวลาโดยพร้อมเพรียงกัน   
 
 
 
 
                                                      ( นายชวการ  จ ารูญศิริ ) 
                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
                               ประธานคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
     



บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริต 4 ปี                 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 

อ าเภอท่าลี่      จังหวัดเลย 
ครั้งที่  1/2560    เมื่อวันที่   16   เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2560 

ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
เริ่มประชุมเวลา    10.30  น.   เลิกประชุมเวลา  12.00  น. 

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

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1   ค าสั่ง อบต.หนองผือ  ที่   111/2560   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2564                ลงวันที่   11  พฤษภาคม  2560   

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
2.1 -  ไม่มี -  

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง   เสนอเพื่อพิจารณา 
3.1  พิจารณายกร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี     
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564   

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 
4.1  แจ้งให้พนักงานส่วนต าบลถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  4  ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริต 4 ปี                 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 

อ าเภอท่าลี่      จังหวัดเลย 
ครั้งที่  1/2560    เมื่อวันที่   16   เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2560 



ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
เริ่มประชุมเวลา    10.30  น.   เลิกประชุมเวลา  12.00  น. 

---------------------------------------------- 
         เมื่อถึงเวลาประชุม นางสาวอัจฉราพรรณ  วรรณสาร ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  ซึ่งท าหน้าที่
เลขานุการในที่ประชุม  ได้เชิญคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริต 4 ปี   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด  23  ท่าน    
เข้าที่ประชุมแล้วรายงานให้  นายชวการ  จ ารูญศิริ   ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการฯ  เป็นอันครบองค์
ประชุม โดยประธานได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไปนี้  
      เริ่มประชุมเวลา 10.30  น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1   ค าสั่ง อบต.หนองผือ  ที่   111/2560   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2564                ลงวันที่   11  พฤษภาคม  2560   

ประธานฯ  วันนี้ที่ ได้ เชิญคณะกรรมการประชุมก็เพ่ือแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า   ตามค าสั่ง   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  ให้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เพ่ือให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ   ทั้งนี้การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัยจึงได้เรียกประชุม
ในวันนี้ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานฯ  ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์ฯ   ได้แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  4 ป ี            
ลงวันที่   11   พฤษภาคม  2560  ให้ที่ประชุมทราบด้วย 

จนท.วิเคราะห์ฯ ตามค าสั่ง  อบต.หนองผือ   ที่ 111/2560   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองผือ  4 ปี  ลงวันที่  11   พฤษภาคม  2560    ประกอบด้วย 
ซึ่งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี              
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 มีอ านาจหน้าที ่ดังนี้ 
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1.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ   เป็นประธานฯ 
 2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ คนที่ 1  กรรมการ 
 3. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ คนที่ 2  กรรมการ 
 4.  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  กรรมการ 
 5.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ   ทุกท่าน กรรมการ 
 6.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ   กรรมการ 
 7.  ผอ.กองคลัง      กรรมการ 
 8.  ผอ.กองช่าง      กรรมการ 



 9.  ผอ.กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒธรรม   กรรมการ 
10.   หัวหน้าส านักปลัด อบต.    กรรมการ 
11.  นักวิชาการเกษตร     กรรมการ 

 12.  นักพัฒนาชุมชน     กรรมการ 
 13.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน    กรรมการ 
 14.  นักทรัพยากรบุคคล     กรรมการ  

15.  นักวิชาการศึกษา     กรรมการ 
 16.  นักวิชาการเงินและบัญชี    กรรมการ 
 17.  นักวิชาการจัดเก็บรายได้    กรรมการ 
 18.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    กรรมการ 
 19.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   กรรมการ 
 20.  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการ 
 21.  ครูดูแลเด็กเล็ก     กรรมการ 
 22.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ 
 23.  เจ้าพนักงานธุรการ     ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 ปฏิบัติหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(1 )   ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 4 ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  นี้ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(2)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมี
ข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืน  การลงโทษผู้ฝ่าฝืน จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง โดยเร็ว 

(3)  ให้คณะกรรมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี              
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจหน้าที่         

-3- 
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้าง หุ้นส่วน บริษัท 
ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้
ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

ที่ประชุม  รับทราบอ านาจหน้าที่ของตนเอง 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

2.2 -  ไม่มี -  
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง   เสนอเพื่อพิจารณา 

3.1  พิจารณายกร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564   
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ได้เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ      
อ าเภอท่าลี่   จังหวัดเลย   ได้ให้ความส าคัญในเรื่องนี้  โดยเห็นว่าการสร้างองค์กร
ภาคราชการให้มีความโปร่งใส    มีคุณธรรม  จริยธรรม   และธรรมมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ควรเริ่มต้นด้วยการ



ปลูกฝังสร้างจิตส านึก  ค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรมและหลักธรรมมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการ   มีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ   ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต  เป็นธรรม  และเสมอภาค  ท าให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส  
ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ   ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ  ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  รวมทั้งตัวผู้บริหารท้องถิ่น    
สมาชิกสภา  ข้าราชการ , เจ้าหน้าที่ทุกระดับและคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  4  ปี  
ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.  2561 – 2564  โดยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  4  ปี     
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2561 – 2564   ขึ้นโดยยึดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ที่ประชุม        รับทราบ  
ประธานฯ  ขอมติที่ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  4  ปี  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.  2561 – 2564  ด้วย 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้ความเห็นชอบและผ่านร่างแผนปฏิบัติการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  4  ปี     
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2561 – 2564 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 
-ไม่มี 

ประธานฯ   หากไม่มีใครเสนออะไรเพิ่มเติม ขอปิดประชุม 
ปิดประชุม  เวลา   12.00   น. 

 
 

                                              ลงชื่อ  จีระภา  ประสงค์สุข  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                             ( นางสาวจีระภา  ประสงค์สุข  ) 
                                เลขานุการคณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
                ลงชื่อ  ชวการ  จ ารูญศิริ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



                                   ( นายชวการ  จ ารูญศิริ) 
                  ประธานคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ลย ๗๗๒๐๑ /           ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
                    อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  ลย  ๔๒๑๔๐ 

                             พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง   ขอส่ งแผน ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น ก ารทุ จ ริ ต สี่ ปี ข อ งอ งค์ ก ารบ ริ ห ารส่ วน ต าบ ลห น องผื อ           
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงาน  ป.ป.ช.  ประจ าจังหวัดเลย 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงาน  ป.ป.ช.  ประจ าจังหวัดเลย ที่ ปช ๐๐๓๔/ว ๐๐๑๑ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

สิ่ งที่ ส่ งมาด้ วย   ๑ .  แผนปฏิบั ติ การป้ องกันการทุ จริตขององค์การบริหารส่ วนต าบลหนองผือ       
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔                จ านวน  ๑  เล่ม 

    ๒.  แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง      จ านวน  ๑  ชุด 

ตามท่ี ส านักงาน  ป.ป.ช. ได้แจ้ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )  และจัดส่งให้ส านักงาน  ป.ป.ช.  ประจ าจังหวัด          
ภายในวันที่   ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่   ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ )            
ตามมติคณะรัฐมนตรี  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจ านงทาง
การเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 

บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี    
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้  



  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

  (นายชวการ  จ ารูญศิริ) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 


