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ค ำน ำ 
 
 
 การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุกรั้งการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งปัจจุบันนี้การทุจริตคอร์รัปชั่นได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความ
เสียหายต่อประเทศชาติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ จึงเป็นสิ่งส 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 าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีปี   (พ.ศ. 2561 -
2564) 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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ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงคเ์พ่ือต้องการ 

บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองคก์รโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล 
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ 
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากข้ึนแต่ในทาง
ปฏิบัติท าใหแ้นวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจดัซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเขา้ใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 

จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตแตพ่บว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้ 
กฎหมายที่ไมเ่ข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมร่ัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก 
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน 
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ 
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ไดแ้ก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้
ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแ้ก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้าง
และโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไมเ่พียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปจัจัยหนึ่ง 
ที่ท าใหข้้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ 
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
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6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น 
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แตใ่นปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง  
และมีความเห็นแกต่ัวมากยิ่งขึ้น มองแตป่ระโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น 
ยกยอ่งคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปน็คนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า 
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไมเ่กรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปญัหาล าดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย 
ไมว่่าจะเปน็ภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซ่ึง
ไดส้่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปน็เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัด
โดยองคก์รเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทย
ระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่ อันดับที่ 76 จาก 
168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และ
ล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ ล าดับที่ 101 จาก 168 
ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริต ไมว่่าจะเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต(United Nations 
Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แตป่ัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ไดม้ีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็น
ปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางดา้นพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเปน็สังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการ
ชว่ยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย 
ยกยอ่งคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับไดว้่าเป็น
ปัญหาที่ฝั่งรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวก
กับปจัจัยทางดา้นการท างานที่ไม่ไดบู้รณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไก
หรือความพยายามที่ได้กลา่วมาข้างต้นไมส่ามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็น ฉบับที่ 3 เริ่มจากป ี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุง่สู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม มิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดร้ับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หนว่ยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน 
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ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index : CPI) 
ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี  พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไมใ่ช้ต าแหน่ง
หนา้ที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดก้ าหนด ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด มีหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนาธรรม และ
ให้บริการสาธารณะต่างๆ แก่ประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และเป็นองค์กรที่มีความเข้าใจ
ในสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 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
หนว่ยงานภาครัฐด 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 าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีปี        ( พ.ศ.2561 -
2564 ) และเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  ทั้งนี้
ไดมุ้่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  สร้างระบบ
ราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม  ความ
คุ้มค่า  เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาค
ประชาชนให้มีส่วนร่วม   ในการรณรงค์  และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254๖   
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3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 

1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่าย

บริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

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

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4. เป้ำหมำย 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง 
ประชาชนในทอ้งถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ของขา้ราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นที่มีเขม้แข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอยา่งเหมาะสม 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ 
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝั่งหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่รว่มคิด รว่มท า รว่มตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ 
มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือขา่ยในการ
เฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 



-5- 
ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเพีย อ ำเภอบ้ำนไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
 

มิต ิ ภารกิจ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.การสร้าง
สังคมท่ีไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแกบุ่คลากรทั้งข้าราชการ
การเมือง ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ 
ฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 

(1) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(2) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุข
ของประชาชน 

(3) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติ
ตามประมวลจริยธรรม 

(1) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม 
ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

(2) มาตรการ“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ 
ต่อต้านการทุจริต” 
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มิต ิ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท า
การอันเป็นการขัดกันแห่งประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน     
      (1) กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      (2) มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน”       

     

 1.2 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

     1) โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
     2) โครงการสร้างอาชีพ ให้กับประชาชน 
     3) โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

     

 1.3 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

     1) โครงการต าบลนมแม่เพ่ือสายใยรักแห่งครอบครัว 
     2) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เด็กปฐมวัย 

     

มิติที่ 1 รวม ……3………มาตรการ………1…..กิจกรรม 
……8………โครงการ 
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มิต ิ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

2.1.1 กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
       -ไม่มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

     

 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
     (1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
     (2) มาตรการ ออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์ 
กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
     (3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณา 
เลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ โดยยึดถือตามกฎหมาย 
ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 
     (1) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการ 
จัดหาพัสดุ” 
     (2) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน การจัดซื้อ 
– จัดจ้าง 
 
 

     



มิต ิ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/

บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
     (1) โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.เมืองเพีย 
     (2) โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลด
ขั้นตอนการท างาน 

     

 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อ านาจหน้าทีใ่ห้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 จัดท าแผนภูมิข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ
บริการประชาชน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบ
สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (1)โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานและลด
ขั้นตอนการท างาน 
     (2) กิจกรรม การลดขั้นตอนการท างาน 

     

  2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง
การ อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือด าเนินการ
อ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (1) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
     (2) มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (3) มาตรการ มอบอ านาจเจาพนักงานท้องถิ่นตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
     (4) มาตรการการ ออกค าสั่ง มอบหมายของนายก 
อบต.  , ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 
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มิต ิ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/

บุคคลในการด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมี
คุณธรรมจริยธรรม 

-ไม่มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกยีรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น 
     (1) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีผู้ท า
คุณประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.4.3 ยกย่องเชิญชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-ไม่มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

     

 2.5 มาตรการจัดการในกรณีทราบ 
หรือ รับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรใน
องค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื้อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
     (1) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
     (2) กิจกรรม “การจัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย” 
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มิต ิ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ

จังหวัด อ าเภอท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ อปท. 
     (1) กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่
ไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ อบต.เมืองเพีย 
     (2) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
     (3) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง 
ร้องเรียน 
2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบด าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรใน อปท. ที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดย
มิชอบ 
     (1) มาตรการ“ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง 
รอ้งเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  ว่า
ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

     

มิติที่ 2 รวม ………10……มาตรการ……6……..กิจกรรม 
………4……โครงการ 
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มิต ิ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่ของ 
อปท. ได้ทุกข้ันตอน 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
     (1) โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
     (2) มาตรการ“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ของ อบต.เมืองเพีย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
     (3) กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล 
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย” 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ที่ก าหนดให้ อปท.ต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนชนทราบและตรวจสอบได้ 
     (1) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ 
หลากหลาย” 
     (2) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน 
การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และ
การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
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มิต ิ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

การปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 
      (1) โครงการสื่อประชาสัมพันธ ์และปรับปรุงการ
จัดเก็บรายได้ ของ อบต.เมืองเพีย 

     

 3.2 รับฟังความคิดเห็น การรับ
และตอบสนองเรื่องร้อง/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. 
โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่มีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชนในทอ้งถิ่น 
      (1) กิจการ การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
      (1) มาตรการ ก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง 
รอ้งเรียน  
       (2) โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 

     

  3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ 
     (1) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ 
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
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มิต ิ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริการกิจการของ อปท. 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ  
     (1) มาตรการแตง่ตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนา อบต.เมืองเพีย 
     (2) โครงการ ประชุมประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบลประจ าปี 
3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหา
พัสดุ 
     -ไม่มีโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

     

  3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     (1) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของ อบต.เมืองเพีย 

     

มิติที่ 3 รวม ……4………มาตรการ……5……..กิจกรรม 
……4………โครงการ 

     

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกล
ไกลในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ของ อปท. 

4.1 มีการจัดวางระเบียบและ
รายงานการควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุม
ภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
      (1) โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดย
ด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงควบคุมภายในผู้ก ากับดูแล 
     (1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
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มิต ิ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 4.2 การสนับสนุนให้ภาค

ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติ หรือการบริหาราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ
ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน 
ย้าย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
     (1) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ 
บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ – การจ่ายเงิน การ
หาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
     (1) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จา่ยเงินให้ 
ประชาชนไดhรับทราบ 
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการจัดหาพัสดุ 
        - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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มิต ิ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 4.3 การส่งเสริมบทบาทการ

ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิดสภาท้องถิ่น
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อได้ก าหนดไว้ 
      (1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย 
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
      (2) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการและวิธีที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด 
        (1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี 
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
        (2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

     

 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (community) และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
     -ไม่มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
      -ไม่มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

     

มิติที่ 4 รวม ………1……มาตรการ……5……..กิจกรรม 
………2……โครงการ 

     



 


