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ค ำน ำ 
 
 
 การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุกรั้งการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งปัจจุบันนี้การทุจริตคอร์รัปชั่นได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความ
เสียหายต่อประเทศชาติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ จงึเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
ประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือ
ทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไป
พร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความชื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถี
ด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 
 ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ตามท่ี ป.ป.ช.เสนอ โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี และแผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ  
 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม งานนิติการ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 
พ.ศ.256๓ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เพีย ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน์ก าหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติ มติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 -2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

ประจ ำปี พ.ศ. 2563  

1. หลักกำรเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยงาน

ภาครัฐที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด มีหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนาธรรม และ
ให้บริการสาธารณะต่างๆ แก่ประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และเป็นองค์กรที่มีความเข้าใจ
ในสภาพปัญหาต่างๆที่เกดขึ้นในพ้ืนที่ ในการปฏิบัติงานขององค์กรย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ 
ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือใช้อ านาจเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมา
นามแล้ว และนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิงขนาดและความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามที่ ป.ป.ช.เสนอ โดยให้
หน่วยงานภาครัฐด าเนินการโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ     
ประกอบกับค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ และเป็นนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล    

 ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนตามมติคณะรัฐมนตรี ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี 
พ.ศ.256๓ และเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเพีย  ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เพีย เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม  ความคุ้มค่า  เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส  
มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม   ในการรณรงค์  และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้
ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254๖   
 
2. วิสัยทัศน์  

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย มุ่งสู่การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ประชาชนมีคุณธรรมน าความรู้ สู่การ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นเลิศด้านบริการจัดการ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
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3. พันธกิจ ( Mission ) 
 1. สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ให้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 
 2. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 4. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 5. สร้างกลไกลและพัฒนาระบบตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้มแข้งและมี
ประสิทธิภาพ 
 6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

4. ยุทธศำสตร์ 
 ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  4.๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  4.๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  4.๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ๔.4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  4.๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
  4.๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทย 
 
๕. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 

1) เพ่ือยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) เพ่ือยกระดับจิตส ำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสำธำรณะของข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมืองข้ำรำชกำรฝ่ำย

บริหำร บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชำชนในท้องถิ่น 
3) เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตำมหลักบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี

(Good Governance) 
4) เพ่ือส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 

ของภำคประชำชนในกำรบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) เพ่ือพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๖. เป้ำหมำย 

1) ข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง 
ประชำชนในท้องถิ่นมีจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชำชนท้องถิ่น ปรำศจำกกำรก่อให้เกิดข้อสงสัยในกำรประพฤติปฏิบัติตำมมำตรกำรจริยธรรม กำรขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์และแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ 
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2) เครื่องมือ/มำตรกำรกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถป้องกันปัญหำเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติ มิชอบ 

ของข้ำรำชกำร 
3) โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรที่สนับสนุนให้สำธำรณะและภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมและ 

ตรวจสอบกำรปฏิบัติหรือบริหำรรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในกำรตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจอย่ำงเหมำะสม 
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงำนที่มีประสิทธิภำพ ลดโอกำสในกำรกระท ำกำรทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจำกทุกภำคส่วน 
 
๗. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 

1) ข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 
ประชำชนในท้องถิ่นมีจิตส ำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ำมำซึ่งกำรสร้ำงค่ำนิยม และอุดมกำรณ์ในกำร 
ต่อต้ำนกำรทุจริต (Anti-Corruption) จำกกำรปลูกฝั่งหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมำภิบำล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนและชีวิตประจ ำวัน 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถบริหำรรำชกำรเป็นไปตำมหลักบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีควำมโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐำนะพลเมืองที่ 
มีจิตส ำนึกรักท้องถิ่น อันจะน ำมำซึ่งกำรสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชนที่มีควำมเข้มแข็งในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต 

4) สำมำรถพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจำกภำยในและภำยนอกองค์กรที่มีควำมเข้มแข็งในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรที่มีประสิทธิภำพ ลดโอกำสในกำรกระท ำ 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจำกทุกภำคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้ำนกำร
ป้องกันกำรทุจริต อันจะส่งผลให้ประชำชนในท้องถิ่นเกิดควำมภำคภูมิใจและให้ควำมร่วมมือกันเป็นเครือข่ำยในกำร
เฝ้ำระวังกำรทุจริตที่เข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปี พ.ศ. 256๓  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเพีย อ ำเภอบ้ำนไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
 

มิติที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 

ภารกิจ  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปีงบประมาณ  

256๓ 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำม
ตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำร
กำรเมือง ฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมือง ฝ่ำยสภำท้องถิ่น และ 
ฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

(1) มำตรกำรกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิ 
บำล (ประกอบด้วย ๖ หลัก ได้แก่ หลักคุณธรรม 
หลักควำมโปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม หลักควำม
รับผิดชอบ และหลักควำมคุ้มค่ำ) 

(๒) กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
1.1.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำร
ประพฤติตำมประมวลจริยธรรม 

(1) มำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำม 
ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” (ประกอบด้วยประกำศประมวลจริยธรรม  
และกำรติกตำมผลตำมประมวลจริยธรรม) 

(2) มำตรกำร“เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำร 
ต่อต้ำนกำรทุจริต” 
1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน     
      (1) กิจกรรมให้ควำมรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      (2) มำตรกำร “จัดท ำคู่มือกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน”     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

      (1) กิจกรรม จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริต 
      (2) กิจกรรม ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกิจกำรของ อบต.เมืองเพีย 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 

กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปีงบประมาณ  

2563 
(บาท) 

หมายเหต ุ

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

2.1.1 กิจกรรมประกำศเจตจ ำนงต่อต้ำน
กำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
     (1) มาตรการ ประกาศเจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหาร 
     (2) มาตรการ การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
     (1) มาตรการ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
     (2) กิจกรรม การด าเนินการตาม
นโยบาย 
     (3) กิจกรรม รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหาร
การเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ โดย
ยึดถือตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 
     (1) กิจกรรม “จัดท าแผนจัดหาพัสดุ” 
     (2) กิจกรรม การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ด้าน การจัดซื้อ – จัดจ้าง 
     (๓) กิจกรรม สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
     (๔) กิจกรรม รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ 
     (1) กิจกรรม การส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ 
อบต.เมืองเพีย 
     (2) กิจกรรม จัดท าคู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปีงบประมาณ  

2563 
(บาท) 

หมายเหต ุ

2.๓ มาตรการจัดการในกรณีทราบ หรือ 
รับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.๓.1 ด ำเนินกำรให้มีข้อตกลงระหว่ำง
บุคลำกรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
ด้วยควำมซื้อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม และกำรบริหำรรำชกำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี 
     (1) มำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำร
ปฏิบัติรำชกำร” 
๒.๓.๒ มีกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
รำชกำรจังหวัด อ ำเภอท่ีได้ด ำเนินกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่เพ่ือกำรตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล กำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. 
     (๑) กิจกรรม ให้ควำมร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่
เพ่ือกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแล กำรปฏิบัติ
รำชกำรของ อบต.เมืองเพีย 
     (๒) มำตรกำร “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
๒.๓.๓  ด ำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่
รับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
กฎหมำย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำ
บุคลำกรใน อปท. ที่ปฏิบัติรำชกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ 
     (๑) มำตรกำร“จัดท ำคู่มือหรือ
มำตรฐำนเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและ
ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปีงบประมาณ  

2560 
(บาท) 

หมายเหต ุ

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของ 
อปท. ได้ทุกข้ันตอน 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำง
รำชกำร 
     (1) กิจกรรม จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
     (2) มำตรกำร“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรของ อบต.เมืองเพีย ให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน” 
3.1.2 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำร
งบประมำณ กำรเงิน กำรจัดหำพัสดุ กำร
ค ำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่
กฎหมำย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ที่
ก ำหนดให้ อปท.ต้องเผยแพร่ให้ประชำชน
ชนทรำบและตรวจสอบได้ 
     (1) กิจกรรม “เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่
ส ำคัญและหลำกหลำย” 
     (2) กิจกรรม “กำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของเทศบำล และกำรรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรเงินกำรคลัง” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

 

3.2 รับฟังความคิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้อง/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็น
ของประชำชนในกำรด ำเนินกิจกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่ของ อปท.  
      (1) กิจกำร จัดท ำประชำคมต่ำงๆ 
3.2.2 มีช่องทำงให้ประชำชนในท้องถิ่น
สำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
      (1) กิจกรรม ช่องทำงเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ 
       (2) ช่องทำงรับเรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริต 
       (๓) รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปีงบประมาณ  

2560 
(บาท) 

หมายเหต ุ

3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
บริการกิจการของ อปท. 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ  
     (1) มาตรการแตง่ตัง้คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.เมือง
เพีย 
     (2) โครงการ ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
และประชาคมต าบลประจ าปี 
 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

 

 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ อปท. 
 

กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปีงบประมาณ  

2560 
(บาท) 

หมายเหต ุ

4.1 มีการจัดวางระเบียบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 

4.1.1 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำ
ระบบควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแล 
      (1) กิจกรรม กำรจัดท ำรำยงำนกำร
ควบคุมภำยใน 
4.1.2 มีกำรติดตำมประเมินระบบควบคุม
ภำยใน โดยด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำแผนกำร
ปรับปรุงหรือบริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำน
ผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำร
ปรับปรุงควบคุมภำยในผู้ก ำกับดูแล 
     (1) กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหา
ราชการตามช่องทางท่ีสามารถด าเนินการ
ได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล
เกี่ยวกับกำรบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ำย 
ข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง 
     (1) กิจกรรม กำรประกำศให้ประชำชน
ทรำบเกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงบประมำณ 
กำรรับ – กำรจ่ำยเงิน กำรหำประโยชน์จำก
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
     (1) กิจกรรม กำรรำยงำนผลกำรใช้
จ่ำยเงินให้ประชำชนได้รับทรำบ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปีงบประมาณ  

2560 
(บาท) 

หมายเหต ุ

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิก
สภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ
ที่เก่ียวข้อได้ก ำหนดไว้ 
      (๑) โครงกำร ส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่น 
4.3.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มี
บทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
ฝ่ำยบริหำรตำมกระบวนกำรและวิธีที่
เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด 
        (1) มำตรกำร ส่งเสริมสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร 
 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(community) และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวัง
กำรทุจริต 
      (1) กิจกรรม ช่องทำงเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ 
       (2) ช่องทำงรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
 4.4.2 บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำน
กำรทุจริต 
      (๑) กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การต่อต้าน
การทุจริต ทางช่องทางสื่อสารต่างๆ ของ 
อบต. 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 

 


