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   แผนปฏิบัติการปองกันปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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                 องคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
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                                            คํานํา  
 
                 การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งในปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึนอยางตอเนื่องทําใหเกิด
ความเสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการบริหาร
ราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานในภาครัฐ ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถแขงขันกับตางประเทศไดอยางทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
ที่จะตองประสานความรวมมอืทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อรวมกันพัฒนาปรบัปรุงระบบ การบริหาร
จัดการ และการพัฒนาคนควบคูไปพรอมๆกัน โดยการปลกูฝงความซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนคานิยม
อ่ืนๆ ที่ถูกตอง รวมทั้งเขาใจวิถีดําเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณคา ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตรชาตวิาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)ประกอบมติคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติในการประชุม 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓เมื่อวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ใหขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ใหใชตอไปจนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และนโยบาย
ของรัฐบาลขอที่ ๑๐ การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศกัดิ์ศรีความเปน
ขาราชการและความซื่อสัตยควบคูกับการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการพรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
เพื่อสรางความเชื่อมั่นในระบบราชการนั้น 

                เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาว บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลบอแกว  
จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ขององคการ 
บริหารสวนตําบลบอแกวขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาตวิาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ดังกลาว 
 
 
                                                                                      องคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                               สารบญั 

 

                            เรือง                                                                                                          หน้า 
 

                 หลกัการและเหตุผล                                  ๑-๓ 

                 วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย                     ๓  

                  ยุทธศาสตร์ ๖ ประการ                      ๓-๔ 

                  ผลทีคาดหวงั                                                                                                                 ๕ 

                  ยุทธศาสตร์ที ๑ สร้างสงัคมทีไม่ทนต่อการทุจริต                                                         ๖-๗ 

                  ยุทธศาสตร์ที ๒ การยกระดบัเจตจาํนงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริต              ๘-๙ 

                  ยุทธศาสตร์ที ๓ สกดักนัการทุจริตเชิงนโยบาย                                                            ๑๐-๑๑ 

                  ยุทธศาสตร์ที ๔ พฒันาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรุก                                                 ๑๒-๑๓ 

                  ยุทธศาสตร์ที ๕ ปฏิรูปกลไกกระบวนการปรามปราบการทุจริต                                 ๑๔-๑๕ 

                  ยุทธศาสตร์ที ๖ ยกระดบัคะแนนดชันีการรับรู้การทุจริต                                             ๑๖ 

                     

                                                                               ภาคผนวก      

                 - คาํสงัแต่งตงัคณะกรรมจดัทาํแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

                   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                 - ประกาศใชแ้ผนใชแ้ผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว 

 
 หลักการเหตุผล 
  

                ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตรชาตวิาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และ
นโยบายของรัฐบาล ขอที่ ๑๐ การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครฐั กําหนดใหปลูกฝงคานิยม คุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ความเปนขาราชการและความซื่อสัตยควบคูกับการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการพรอมอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน เพื่อสรางความเชื่อมั่นในระบบราชการน้ัน และกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นไดกําหนดนโยบาย
ความโปรงใสและตรวจสอบไดข้ึน เพื่อเปนมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติใหบุคลากรทกุคนพึงยึดปฏิบัติควบคูกับกฎ 
ระเบียบขอบังคับอ่ืนๆ ดังนี้ 
               ๑. ดานความโปรงใส 
                   ๑.๑ เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในขั้นตอนตางๆของหนวยงาน 
ตามภารกิจหลักของหนวยงาน 
                   ๑.๒ ในการดาํเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางจะตองดําเนินการและสงเสริมใหเกิดความโปรงใส  
ในทุกขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด 
                   ๑.๓ ใหเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงาน อยางชัดเจนถูกตองและครบถวน รวมถึงการให 
ประชาชน หรือผูมีสวนไดเสียเขาถึงขอมูลตางๆ ของหนวยงานได โดยสะดวกรวดเรว็ 
                   ๑.๔ เมื่อมีการรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ที่ไมโปรงใสหรือทุจริตตอหนาที่ 
จะตองมีการสอบขอเท็จจริงใหแลวเสร็จโดยเร็ว พรอมแจงผลการการดาํเนินการใหผูรองเรียนทราบ 
               ๒.  ดานความพรอมรับผิด 
                   ๒.๑ ในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้นตอนของเจาหนาที่ตองมีความถูกตองตามกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับตางๆ อยางครบถวนเครงครัด กลาหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตน 
                   ๒.๒ ตองปฏิบัติงานตามหนาที่อยางเต็มใจและมีประสิทธิภาพและสรางความเชื่อมั่นแกสังคมวา 
จะขับเคลื่อนหนวยงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
               ๓.  ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
                   หมายถึงพฤติกรรมของเจาหนาท่ีของรัฐที่มีการดาํเนินการโดยเปนธรรมและโปรงใส เปนไปตาม
กระบวนการมาตรฐานในระหวางการสงมอบบริการหรือขั้นตอนการใหบริการ ไมเลือกปฏิบัติเม่ือไดรับขอเสนอ
เงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนสวนตน กลุม หรือพวกพองเกี่ยวกับเรื่องตางดังนี้ 
                   ๓.๑ นโยบายเกี่ยวกับการปองกันไมใหเจาหนาที่ใชตําแหนงเรียกรับ สิ่งของหรือผลประโยชนอื่นใด
จากผูมีสวนไดเสีย 
                   ๓.๒ นโยบายเกี่ยวกับการปองกันไมใหเจาหนาที่ใชตําแหนงหนาที่ในการเอ้ือประโยชน    



                   ๓.๓ นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 

                                                                                                  /-๒- ๔ ดานวัฒนธรรม... 

 

                                                              -๒- 

 

               ๔. ดานวัฒนธรรมในองคกร    
                 หมายถึง หนวยงานภาครฐัมีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงานท่ียึดหลักคณุธรรม 
จริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวชิาชีพและมีระบบการตอตานการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับ 
เรื่องตางๆดังนี้                                                      
                 ๔.๑ นโยบายเก่ียวกับการดําเนินการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน โดยใหเจาหนาที่ 
ในหนวยงานมีความเขาใจเกี่ยวกับการกระทําที่เปนประโยชนทับซอนหรือสามารถแยกแยะประโยชนสวนตนและ
ประโยชนสวนรวมได 
                 ๔.๒ นโยบายการสรางวัฒนธรรมเพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมที่ไมทนตอการทุจริต จนกอใหเกิดวัฒนธรรมใน
การตอตานการทุจริตได 
                 ๔.๓ นโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกร เชน การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถวงดุลภายในหนวยงาน 
              ๕. ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 
                  หมายถึง ระบบการบริหารงานของหนวยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคณุธรรม  
ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน มุงเนนผลประโยชนสวนรวมเก่ียวกับเรื่องตางๆดังนี้ 
                 ๕.๑ การใหความสาํคัญกับการปฏิบัติงานโดยการกําหนดใหมีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ที่ชัดเจน 
                 ๕.๒ เจาหนาที่ในหนวยงานมีการปฏิบัติตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางเครงครดั 
อยูเสมอและจะตองเปนการปฏิบัติงานอยางเปนธรรมและเทาเทียบกัน 
                 ๕.๓ กระบวนการของหนวยงานที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหนวยงาน  
ทั้งดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เชนการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย พิจารณาความดีความชอบเปนตน กระบวนการ
สรางแรงจูงใจและความกาวหนาในสายงานและในดานการพัฒนาสมรรถนะเจาหนาที่ 
                 ๕.๔ กระบวนการของหนวยงานที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณการใชจายเงนิ
งบประมาณจะตองเปนไปอยางโปรงใสและจะตองพิจารณาใชจายในสิ่งที่จําเปนตอการดําเนินงานตามภารกิจของ
หนวยงานอยางคุมคามากที่สุด 
                 ๕.๕ การสั่งงานหรือมอบมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชา จะตองคํานึงถึงขอบเขตอํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมายของผูรับมอบงาน มีความเปนธรรมแกผูรับมอบงานทุกคนอยางเทาเทียมมีการสื่อสารและเอาใจใส ติดตามใน
การมอบหมายงานท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจนรบัผิดชอบในผลของงานที่ไดรับมอบหมายไปดวย 
                 ๕.๖ การใหความสาํคัญกับสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยและสงเสริมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใน
หนวยงาน 
                   เพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกอบมติคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ใหขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ใหใชตอไปจนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  ดังนั้นเพื่อประโยชนในการขับเคลื่อน
แผนงานที่แสดงเจตจํานงทางการเมอืงในการตอตานการทุจริตตอสาธารณชน ปองกันพฤติกรรมที่เปนการขัดกันแหง



ผลประโยชน สรางกลไกในการตรวจสอบการบริหารและสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนใหสอดคลองกับหวง
ระยะเวลาในการขยายกรอบเวลายุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) 
                                                                                                               /-๓-องคการบริหาร.... 
                                                                                                                  
                                                              -๓- 
 
                 องคการบริหารสวนตําบลบอแกวจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจาํป 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒๕๖๔ ขึ้นโดยใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติดังกลาว  และเพื่อใหหนวยงาน ไดใชเปนกรอบ
แนวทางในการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําปไดอยางถูกตอง ดําเนินไปในทิศทางเดยีวกัน   
ทั้งนี้เพื่อมุงเนนใหการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลบอแกวเปนไปอยาง
ตอเนื่อง  สรางระบบราชการที่มีความโปรงใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสมัฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม  ความคุมคา  เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส  มีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม ในการรณรงค  และปลูกจิตสํานึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตาน
การทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งเปนเรื่องที่สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธกีารบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖   
             วัตถุประสงค  

๑. เพื่อสงเสริมพฤติกรรมและวิธกีารทํางานท่ีสุจริตและโปรงใสของขาราชการ และเจาหนาที 
องคการบริหารสวนตําบลบอแกวทุกคน 
                 ๒. เพื่อสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ทุกคนขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว  
มีจิตสํานึก คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย ไมทุจริต ไมติดสินบน มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  
มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงานปลอดการทุจริตคอรัปชั่น มุงสูราชการไทยใสสะอาด  
                 ๓. เพื่อประสานความรวมมือหนวยงานทั้งในและนอกองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
                 ๔. เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
 

           เปาหมาย  
                 ๑. ขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตาํบลบอแกว มีจิตสํานึกในเรื่องของความซื่อสัตย 
สุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชตําแหนงหนาที่ไปในทางท่ีมิชอบ  
                 ๒. องคการบริหารสวนตําบลบอแกว มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤตมิชิอบของขาราชการและเจาหนาที่ และสามารถจัดการกับกรณกีารทุจริตและประพฤติ 
มิชอบอยางรวดเร็ว และโปรงใส มิใหขาราชการอ่ืนใชเปนเยี่ยงอยาง  
                 ๓. ประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
                 ๔. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม  
                 ๕. พัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร  
ประกอบดวยยุทธศาสตรหลัก ๖ ประการ ดังนี้  

ยุทธศาสตรที่ ๑   สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
วัตถุประสงค   เพ่ือปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม สงเสริมใหมีระบบ การกลอมเกลา ทางสังคมเพื่อตอตานทุจริต ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต สงเสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (community) และบูรณาการ ทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการทุจริต                                



ยุทธศาสตรที ่๒   การยกระดับเจตนาจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

วัตถุประสงค   เพื่อพัฒนากลไกการกําหนดใหนักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตตอ
สาธารณชน  เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐทุกระดับ   

                                                                                                           /-๔- สนับสนุนให.... 

                                                            -๔- 

 

สนับสนุนใหทุกภาคสวน กําหนดกลยุทธและมาตรการสาํหรับเจตจํานงในการตอตานการทุจริตพัฒนาระบบการ
บริหารงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจาํป 
ที่มีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา  สงเสริมการจัดตั้ง กองทุนตอตานการทุจริตสําหรับเอกชนและภาคประชาชน
(รัฐใหการสนับสนุนทุนตั้งตน)  ประยุกตวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทาง
การเมืองของพรรคการเมอืงท่ีไดแสดงไวตอสาธารณชน 
ยุทธศาสตรที ่๓   สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
 วัตถุประสงค  วางมาตรการเสรมิในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล การรายงานผลสะทอน
การสกัดกั้นการทุจริตในเชิงนโยบาย(policy cycl   Feedback)  การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและ
ตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตามและตรวจสอบ การทุจริต
เชิงนโยบายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

ยุทธศาสตรที่ ๔   พัฒนาระบบปองกันการทุจริต 
วัตถุประสงค   เพิ่มประสิทธภิาพระบบงานปองกันการทุจริต  สรางกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต  พัฒนาวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญหา การทุจริต  พัฒนารปูแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  พัฒนาวิเคราะหและบูรณาการระบบการประเมิน ดานคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (corruption perceptions Index: 
CPI) ของประเทศไทย  สนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิง
สรางสรรคของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต พัฒนาระบบและสงเสริมการดาํเนินการตามอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต คศ. ๒๐๐๓  (united nations convention against Corruption: 
UNCAC) 
ยุทธศาสตรที่ ๕   ปฏิรูปกลไกและขบวนการปราบปราบการทุจริต 

วัตถุประสงค   ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหว
และความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกลพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที
มีความรวดเร็วและมีประสิทธภิาพ ตรากฎหมายและบังคับใชกฎหมาย ในการปราบปรามการทุจริตใหเทาทันตอ
พลวัตของการทุจริตและสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล บูรณาการขอมูลและขาวกรอง ในการ
ปราบปรามการทุจริต  เพิ่มประสิทธิภาพในการคุมครองพยาน(witness)และผูแจงเบาะแส  (whistleblower) และ
เจาหนาท่ีใน กระบวนการปราบปรามการทุจริต พัฒฯสมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการของเจาหนาที่ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต  เปดโปงผูกระทําความผิดใหสาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการ
กระทําการทุจริตเม่ือคดีถึงท่ีสุด เพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินคดีทจุริตระหวางประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (corruption perceptions Index: CPI)  ของ
ประเทศไทย 
วัตถุประสงค   ศึกษาและกาํกับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู(corruption perceptions Index: CPI)  ของ
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว  บูรณาการเปาหมาย ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (corruption perceptions Index: CPI)  ของหนวยงาน   



 หนวยงานดําเนินการ              
 ทุกสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
 
                                                                                                        /-๕- ผลที่คาดหวัง.... 
                                                                 -๕- 
 
 

             ผลที่คาดหวัง  
              ๑. ขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานเพื่อ
ประชาชน มีความซื่อสัตย สุจริต ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส  
              ๒. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
              ๓. สรางระบบในการจัดการกับการทุจริตใหเปนไปดวยความรวดเรว็  
              ๔. พัฒนาและเสรมิสรางบุคลากรและหนวยงานในการตอตานและปราบปรามการทุจริต  

    ดัชนตัีวช้ีวัดการปฏิบัติงานหลัก 
     ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว ไมมีพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริตและปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลเปนธรรมและโปรงใส 
            ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
                 เพื่อใหบรรลุตามนโยบายรฐับาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต องคการบริหารสวนตาํบลบอแกว 
ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                         -๖- 

ยุทธศาสตรที่ ๑     สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

  
  มาตรการ 

           
          โครงการ / กิจกรรม 

                                                        ปงบประมาณ  ๒๕๖๕  
ผูรับผิดชอบ     ไตรมาสท่ี ๑        ไตรมาสที ่๒      ไตรมาสท่ี ๓   ไตรมาสที ่๔             

ตุลาคม –  ธันวาคม มกราคม –   มีนาคม เมษายน – มิถุนายน กรกฎาคม – กันยายน     เปาหมาย              งบประมาณ 

๑.สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติ
ราชการตามอาํนาจหนาทีใ่ห
เกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถิ่น 
 
๒.สรางจิตสํานึกและความ 
ตระหนักในความสือ่สัตย 
สุจริต เกิดวฒันธรรมที่ไมทน
ตอการทุจริต จนกอใหเกิด 
วฒันธรรมในการตอตานการ
ทุจริต 

๑  สรางความรวมมือหนวยงานภาครัฐ  

เอกชน ประชาชน สังคม ชุมชนทองถิ่น 
เพื่อปรับจิตสํานึกอายตอการทุจริต และมี
พฤติกรรมที่ไมทนตอการทุจริตท่ีเกิดขึ้นใน
สังคม  
  - พิธถีวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปน พลเมือง
และขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน  

   -จัดทําแผนปายรณรงคตอตานการ
ทุจริตฯ 

    -จัดอบรมเครือขายประชาชนในการ
ปองกันเฝาระวังการทุจริต 

๒. โครงการเขาคายทักษะชีวิตเด็กและ
เยาวชน 
 
๓. โครงการวันใส ใสใจทําด ี
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
        
 
 
 
     

          

 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
  
 
 
  
       
 

 

 
 
 
  ๑ ครั้ง 

 
  ๑๔ ปาย 

 
    
  ๑ ครั้ง 
 
  ๑ ครั้ง 

  ๑ ครั้ง 

                

 

 
 
 ไมใชงบประมาณ 

       ๗,๐๐๐ 

   

       ๒๐,๐๐๐ 

 
      ๑๔,๐๐๐ 

       ๕,๐๐๐ 

            
 
 
 
 
 
-สํานักปลัด  
อบต 

สํานักงานปลัด  
อบต 
 
สํานักปลดั 
อบต. 

กองการศึกษา 

กองการศึกษา 

 

                                                                                                                                                                                    /-๗- ยุทธศาสตรที่ ๑.... 



      

                                                                                                                   -๗- 

ยุทธศาสตรที่ ๑     สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

        
 มาตรการ 

    
โครงการ / กิจกรรม 

                                                           ปงบประมาณ ๒๕๖๕  
ผูรับผิดชอบ   ไตรมาสที่ ๑    ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓   ไตรมาสที ่๔  

ตุลาคม – ธันวาคม มกราคม – มีนาคม เมษายน – มิถุนายน กรกฎาคม – กันยายน   เปาหมาย             งบประมาณ 

๓. ประยุกตการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในการปฏิบัติหนาที่ราชการละ
การดํารงชีวิต 

๔.สงเสริมใหเจาหนาที่ทุก 
ระดับไดเรียนรูและปฏิบัต ิ
ตามหนาที่ดวยคุณธรรมและ
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิ
บาล  

 ๕. สงเสริมคานิยม 
ยกยองและเชิดชูความด ี
ความซือ่สัตยสุจริตและ 
การตอตานการทุจริต 

 

๔  โครงการปฏิบัติธรรมองคการ
บริหารสวนตําบลบอแกวปฏิบัติธรรม 
ฟงเทศน รวมจิตทําดี ในวันพระ และ
วันสําคัญ ตางๆ 
 ๕ โครงการฝกอบรมหลักสูตรการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ ธรร
มาภิบาล (Good Governance)   
 ๖  โครงการฝกอบรมหลักสูตร 
หลักเกณฑการบริหารงานบุคคลท่ีมี
การปรับเปลี่ยนตาม พระราชบัญญัติ
ระเบียบการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
 ๗   โครงการคัดเลือกขาราชการ
พนักงานสวนตําบลดีเดน 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
    - 
 
 
 
 
   - 

    
 
   ๒ ครั้ง 
 
 
   ๑ ครั้ง 
 
 
 
  ๑ ครั้ง 
 
 
 
  ๑ คร้ัง 
 

 
 
   ๓๐,๐๐๐ 
    
 
    ๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
    ๕,๐๐๐ 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 

 
 
-กองการศึกษาฯ 
 
 
-สํานักปลัดอบต. 
 
 
 
-นักจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 
 
 
สํานักปลดั อบต. 

 

                                                                                                                                                                                                /-๘- ยุทธศาสตรท่ี ๒ 

                                                                            



 

                                                                                                             -๘- 

           
   ยุทธศาสตรที่ ๒    การยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
 
 
         มาตรการ 

    
        โครงการ / กิจกรรม 

                                                        ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ผูรับผิดชอบ ไตรมาสท่ี   ๑   ไตรมาสที ่๒    ไตรมาสท่ี ๓    ไตรมาสท่ี ๔  

ตุลาคม – ธันวาคม   มกราคม – มีนาคม เมษายน – มิถุนายน กรกฎาคม- กันยายน    เปาหมาย   งบประมาณ 

๑. สรางความโปรงใสในการ 
ในการปฏิบัติราชการ 
 
๒.ควบคุม กํากับดูแลการ
ปฏิบัติหนาทีข่องฝายบริหาร 
ฝายสภาทองถิ่นและพนักงาน 
และพนักงานสวนทองถิ่นให
เปนไปตามมาตรฐานคุณธรรม 
และจริยธรรม 
 
๓.แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการ
ทุจริต 
 

๑ เผยแพรประชาสัมพันธงบประมาณ  
โครงการ ตลอดจนขบวนการจัดซือ้จัด
จาง 
๒. จัดทําและปรับปรุงประมวล
จริยธรรมฝายการเมือง ประมวล
จริยธรรมฝายสภาทองถิ่นและ
ประมวลจริยธรรมพนักงานสวน
ทองถ่ิน ประกาศบังคับใชแจงใหทุกคน
ยึดถือปฏิบัตโิดยเครงครัด 
 
๓. จัดทําบันทึกขอตกลงรวมกันของ
บุคลากรในทองถิ่นในการปฏิบติัหนาที่
โดยความยุติธรรมและโปรงใส 
 
 
 

     
  ทุกโครงการ 
 
 
 
 
 ๑ คร้ัง 
 
 
 
 
 ๑ คร้ัง 

 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 

 
   กองคลัง 
 
 
 
 
สํานักปลดั 
 
 
 
 
สํานักปลดั 

 

                                                                                                                                                                                     /-๙-ยุทธศาสตรที.่๒       

 



 

                                                                                                           -๙- 

 

              ยุทธศาสตรที่ ๒    การยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
 
   
          มาตรการ 

   
          โครงการ / กิจกรรม 

                                                            ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  
ผูรับผิดชอบ   ไตรมาสที่ ๑   ไตรมาสที่ ๒   ไตรมาสท่ี ๓   ไตรมาสท่ี ๔  

ตุลาคม – ธันวาคม มกราคม -มีนาคม เมษายน -มิถุนายน กรกฎาคม -กันยายน   เปาหมาย    งบประมาณ 

๔. สงเสริมใหภาคประชาชน 
มีสวนรวมในการตรวจสอบ 
กํากับดูแลการบริหาร
งบประมาณ และตรวจสอบ
โครงการทุกขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน 

๔. โครงการ “จังหวัดใสสะอาด  
อําเภอใสสะอาด และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใส สะอาด” โดยกลไก
ประชารัฐ 
 
๕.  โครงการประชาคมทองถิ่นเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาและแตงตั้งภาค
ประชาชนเปนคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา 
 
๖. จัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัตงิาน
บริการประชาชนและปดประกาศ
ขั้นตอนการปฏิบติังานไวในสถานที่
ปฏิบัติงาน 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
   ๑ คร้ัง 
 
 
 
   ๑ คร้ัง 
 
 
 
 
 ทุกงาน 
 บริการ 

 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
  ๑๐,๕๒๐ 
 
 
 
 
 ไมใชงบประมาณ 

   
 
 สํานักปลัด 
 
 
 
สํานักปลดั 
 
 
 
 
ทุกสวนราชการ 

 

                                                                                                                                                                               /-๑๐- ยุทธศาสตรที่ ๓..... 

 



 

                                                                                                           -๑๐- 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓       สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 
   
           มาตรการ 

    
         โครงการ / กิจกรรม 

                                                           ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
   ผูรับผิดชอบ ไตรมาสท่ี ๑  ไตรมาสที ่๒   ไตรมาสท่ี ๓  ไตรมาสที ่๔  

ตุลาคม – ธันวาคม มกราคม – มีนาคม  เมษายน – มิถุนายน กรกฎาคม -กันยายน   เปาหมาย    งบประมาณ 

๑.เสริมสรางพฤติกรรมเจา
หนาทีใหรับผดิชอบตอการ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเปน
ธรรม โปรงใส และเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมาย เสียสละ
เพื่อประโยชนสวนรวม 
๒.เสริมสรางความเขมแข็งใน
การจัดซื้อจดัจาง โดยการ
สรางเครือขายเจาหนาที่
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางของ
สวนราชการ 
๓. สงเสริมใหความรูเก่ียวกับ
การใชดลุยพินิจและการใช
อํานาจหนาที่ใหเปนไปตาม
กฎหมายและหลักธรรมาภิ
บาล 

๑.   ประชุมพนักงานสวนทองถิ่น
ประจําทุกเดือน  เนนย้ําใหเจาหนาที่
ในสังกัดปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต 
ยุติธรรม โปรงใส ไมเอือ้ประโยชน
ใหแกบุคคล กลุมหรอืหนวยงานใดเปน
การเฉพาะ  
๒. อบรมหลักสูตร เสริมสรางความรู
เก่ียวกับกฎหมาย การเงินการคลัง 
และพัสดุ ภาครัฐ ที่หนวยงานกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นจัด 
 
๑. ฝกอบรมหลักสูตร การสราง 
ความเขาใจ เก่ียวกับกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล แนวใหมตาม
พระราชบัญญัติระเบียบการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๒ (กรมสงเสริมฯ จัด) 
 
 

 
 
 
 

    
 
ทุกเดือน 
 
 
 
 
 ๑ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 ๑ ครั้ง 

 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
   ๕,๐๐๐ 

 
 
สํานักปลดั อบต. 
 
 
 
 
   กองคลัง 
 
 
 
 
 
ผูบริหาร 
ทองถิ่น 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                         -๑๑- ยุทธศาสตรที ่๓......                         



                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                            -๑๑- 

ยุทธศาสตรที่ ๓       สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 
   
        มาตรการ 

  
      โครงการ / กิจกรรม 

                                                               ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  
      ผูรบัผดิชอบ    ไตรมาสท่ี ๑   ไตรมาสท่ี ๒  ไตรมาสท่ี ๓     ไตรมาสที่ ๔  

ตุลาคม –ธันวาคม มกราคม – มีนาคม เมษายน – มิถุนายน กรกฎาคม – กันยายน   เปาหมาย   งบประมาณ 

๔. สงเสริมพลังการมีสวน
รวมของชุมชนและบูรณา
การทุกภาคสวนเพ่ือเฝา
ระวังและตอตานการทุจริต 
 
 
 
๕.สรางความโปรงใสในการ
บริหารการเงิน งบประมาณ 
การจัดหาพัสดุ โดยใหยดึถอื
และปฏิบัตใิหเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมาย 
 

๔  กําหนดมาตรการ ปองกัน
การทุจริตโดยใหหนวยงาน
ภาครัฐ  เอกชน ประชาสังคม 
ชุมชนทองถิ่นมสีวนรวมในการ
กําหนดมาตรการ บริหารและ
ตรวจสอบโครงการ   
 
๕  กําหนดมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงโครงการสําคัญท่ี
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  
 
 
๖ การหมุนเวียนกรรมการตรวจ
รับการจัดซื้อ /จัดจางของ
หนวยงาน 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
    
 

  
 

  
 
 ทุกโครงการ 
 
 
 
 
 
 ๑ มาตรการ 
 
 
 
 
ทุกโครงการ
จัดซือ้จัดจาง 

 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
สํานักปลดั อบต. 
 
 
 
 
 
สํานักปลดั อบต. 
 
 
 
 
กองคลัง 

 

                                                                                                                                                                                 /-๑๒- ยุทธศาสตรท่ี.๔....... 

 



 

 

                                                                                                         - ๑๒ - 

ยุทธศาสตรที่ ๔   พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

     
       มาตรการ 

    
      โครงการ / กิจกรรม 

                                            ปงบประมาณ  ๒๕๖๕   ผูรับผดิชอบ 
ไตรมาสท่ี ๑  ไตรมาสที ่๒  ไตรมาสที ่๓  ไตรมาสที ่๔  
ตุลาคม - ธันวาคม มกราคม – มีนาคม เมษายน – มิถุนายน กรกฎาคม – กันยายน   เปาหมาย งบประมาณ 

๑. เสริมสรางและปรับปรุง
กลไกในการการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการของ
องคการบรหิารสวนทองถิ่น 
 
๒. สงเสริมสิทธิในการรับรู
และการเขาถึงขอมลูขาวสาร
โดยเฉพาะขอมูลขาวสารตาม
มาตรา ๙ แหง พรบ.ขอมูล
ขาวสารฯ ใหแกประชาชน 

๑  ฝกอบรมใหความรูเร่ืองการจัดทํา
ระบบควบคุมภายในใหแกเจาหนาที่
ทุกสวนราชการ  เพื่อปองกันและลด
ความเสี่ยงในการทุจริต 
 
๒.  จัดฝกอบรมหลักสตูร ขอมลู
ขาวสารแกเจาหนาท่ีทองถิ่น ที่
หนวยงานอื่นจัด หรือ อบต. จัดเอง  
 
๓.  จัดตั้งศูนยขอมลูขาวสารของ
ราชการประจําองคกร  และแตงตัง้
เจาหนาที่ใหคําปรึกษาหรือแนะนําใน
ขอรับขอมลูขาวสารของราชการ
ประจําศูนยขอมูลขาวสาร 

     
 
   ๑ คร้ัง 
 
 
 
   ๑ คร้ัง 
 
 
 
    ตลอด
ปงบประมาณ 

 
 
  ๕,๐๐๐ 
 
 
 
 ๑๐,๐๐๐ 

 
 
สํานักปลดั อบต. 
 
 
 
สํานักปลดั อบต. 
 
 
 
สํานักปลดั อบต. 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                / -๑๓-ยุทธศาสตรที่ ๔....... 

 



 

                                                                                                          -๑๓-                            

ยุทธศาสตรที่ ๔   พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

    
         มาตรการ 

   
       โครงการ / กิจกรรม 

                                                                  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
  ผูรับผิดชอบ    ไตรมาส ที่ ๑  ไตรมาสท่ี ๒   ไตรมาสที่ ๓  ไตรมาสท่ี ๔  

ตุลาคม – ธันวาคม มกราคม – มีนาคม เมษายน – มิถุนายน กรกฎาคม – กันยายน เปาหมาย งบประมาณ 

๓. สงเสริมสนับสนุนใหทุก
สวนราชการรวมกันสราง
คานิยมในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

๔. พัฒนาสมรรถนะและขดี 
ความสามารถเจาหนาท่ีของ
รัฐในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
๕.สงเสริมใหมีการกระจาย
อํานาจในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต 
อนุมติั ปฏิบัติราชการแทน
หรือการดําเนินการอื่นใดของ
ผูมอีํานาจในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
๖. สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่น 
ใหมีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานฝายบริหาร
ตามขบวนการที่กฎหมาย
ระเบียบที่เก่ียวของกําหนดไว 

๔  ใหทุกสวนราชการประกาศ
กําหนดการปองกันปราบปรามการ
ทุจริตเปนพันธกิจหลักของทุกสวน
ราชการ 

๕  สนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรเขารับ
การอบรมหลักสตูรเก่ียวกับการ
ปองกันและ ปราบปราม การทุจริต ที่
หนวยงาน ป.ป.ช. จัด 
หรือหนวยงานอื่นจัด 

๖   การจัดทําคําสั่งมอบหมายงานที่
ชัดเจนเพ่ือกระจายอํานาจในการ
ตัดสินใจ 

๗ ปรับปรงุพัฒนาระบบการตรวจสอบ
ภายในใหเข็มแข็ง เพ่ือลดความเสีย่ง
และโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
 
๘.   สงเสริมฝกอบรมความรูระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาที่แกสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล 

     

๑ ครั้ง/ป 

 
 
 ๑ ครั้ง/ป 
 
 
 
 
๑ ครั้ง/ป 
 
 
ตลอด
ปงบประมาณ 
 
 
 
๑คร้ัง/คน 

 

ไมใช
งบประมาณ 

 

    ๕,๐๐๐ 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

ทุกสวนราชการ 

 

สํานักปลดั อบต. 

 

 

                                                                                                                                                                             /-๑๔- ยุทธศาสตรที่ ๕.... 



 

                                                                                                       -๑๔- 
ยุทธศาสตรที่ ๕   ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 
   มาตรการ    โครงการ / กิจกรรม                                        ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ ผูรับผิดชอบ 

   ไตรมาสท่ี ๑   ไตรมาสที่ ๒  ไตรมาสที ่๓     ไตรมาสที่ ๔  
ตุลาคม – ธันวาคม มกราคม – มีนาคม เมษายน--มิถุนายน กรกฎาคม – กันยายน   เปาหมาย   งบประมาณ 

๑.สงเสริม พัฒนาปรับปรงุ
ขอมูลขาวสารราชการ
องคการบรหิารสวนตําบลบอ
แกว ใหเปนไปตามมาตรฐาน
สํานักงานคณะกรรมกาขอมูล
ขาวสารราชการสํานักงาน
ปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
๒  จดัใหมชีองทางในการให
ประชาชนในทองถิ่น สามารถ
รองเรียน รองทุกข 
ไดโดยสะดวก 

 
๓.เปดโอกาสและรับฟงความ 
คิดเห็นของประชาชน ในการ 
ดําเนินงานบริการสาธารณะ 

 

๑.เผยแพรขอมูลขาวสารใหเปน
ปจจุบัน ถูกตองและครบถวน   
 

 

 

 

๒ ประกาศเผยแพรกําหนดชองทางใน
การรองเรียนการทุจริต รองทุกข ให
ประชาชนทราบ 

 

๓  ติดตั้งตูรับฟงความคดิเห็น ของ
ประชาชน ไวในที่ทําการสํานักงาน 
อบต. 

 

     
 
  ตลอดป 
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
อยางนอย 
๔ ชองทาง 
 
 
 
 
๑ แหง 
 

 
 
   ไมใช
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
   ไมใช
งบประมาณ 
 
 
 
 
 ๑,๐๐๐ 
 

 
 
สํานักปลดั อบต. 
 
 
 
 
 
 
สํานักปลดั อบต. 
 
 
 
 
 
สํานักปลดั อบต. 

                                                                                                                                                                                    /-๑๕- ยุทธศาสตรท่ี ๕........ 



 

 

                                                                                                              -๑๕- 

ยุทธศาสตรที่ ๕   ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 
   มาตรการ        โครงการ / กิจกรรม                                            ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  

ผูรับผิดชอบ ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔  
ตุลาคม – ธันวาคม มกราคม – มีนาคม เมษายน – มิถุนายน กรกฎาคม – กันยายน  เปาหมาย      งบประมาณ 

๔.สงเสริมสิทธิในการรบัรูและ 
การเขาถึงขอมูลขาวสารทาง
ราชการ ของประชาชน 
 
 
๕.มุงตอตานและเฝาระวังการ
ทุจริตคอรปัชั่นทุกรปูแบบ 
โดยการเฝาระวังอยางรัดกุม
และใชมาตรการทางกฎหมาย
ลงโทษขั้นสูงกับผูทุจริต
คอรัปชั่นและผูเกี่ยวของอยาง
จริงจัง 
 

๕. จัดตั้งเจาหนาทีอ่ํานวยความ
สะดวก ใหคําแนะนํา ประชาชน 
ในการใหบริการขอมลูขาวสารทาง
ราชการ 
 
๖. ประกาศประชาสัมพันธ ขอความ
รวมมือประชาชนใหมสีวนรวม เฝา
ระวังแจงเบาะแส กรณีพบหรือสงสัย 
วาเจาหนาที่ทุจริต 

๗. กําหนดมาตรการ ขบวนการ
พิจารณาลงโทษ และกําหนด
บทลงโทษไวอยางเด็ดขาดกับ
เจาหนาที่ที่เก่ียวของหรือผูกระทําการ
ทุจริต 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

     
   ๒ คน 
 
 
 
 
๑๔ หมูบาน 
 
 
 
 
๑ มาตรการ 
 

    - 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
  ไมใชงบประมาณ 
 
    
 
    
 ไมใชงบประมาณ 
 
 
 

สํานักงาน 
ปลัด อบต. 
 
 
 
 
สํานักงาน 
ปลัด อบต. 
 
สํานักงาน 
ปลัด อบต. 

 

                                                                                                                                                                              /-๑๖-  ยุทธศาสตรที่ ๖.... 

 



 

 

                                                                                                        -๑๖- 

ยุทธศาสตรที่ ๖   ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (corruption perceptions Index: CPI)  ของประเทศไทย   

    
      มาตรการ 

    
        โครงการ / กิจกรรม 

                                                               ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ผูรับผิดชอบ    ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที ่๒  ไตรมาสท่ี ๓   ไตรมาสที ่๔  

ตุลาคม – ธันวาคม มกราคม – มีนาคม เมษายน – มิถุนายน กรกฎาคม – กันยายน    เปาหมาย งบประมาณ 

๑ ศึกษาขอมูลเก่ียวกับดชันี
การรับรูการทุจริต(cpi)ของแต
ละแหลงขอมลู เพ่ือหาแนว
ทางการยกระดับคา(cpi)ของ
หนวยงาน 
 
๒ สรางความเขาใจเก่ียวกับ 
ดัชน ีการรับรูการทุจริต 
(cpi) เพ่ือปรับปรุงการทํางาน 
ใหมีความโปรงใสและหา
แนวทางในการแกปญหาการ
ทุจริตในหนวยงานใหนอยลง
หรือหมดไป 
 
๓.ปรับปรุงบูรณาการ
เปาหมาย แผนยุทธศาสตร 
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพ่ือยกระดับดัชนีการ
รับรูการทุจริตของหนวยงาน 
 

  ๑  รวบรวมสถติิเร่ืองรองเรยีน 
ขอมลูการตรวจสอบของหนวยงาน
ภายใน และขอมลูจากตรวจสอบ
หนวยงานภายนอก ตลอดจนความ
เสี่ยงหรือโอกาสทีอ่าจจะเกิดการ
ทุจริต/ผลประโยชนทับซอน ใน
หนวยงาน      

  ๒. วิเคราะหสถานการณการทุจริต
ของหนวยงาน รวมถึงปญหา/สาเหตุ /
แนวโนม โอกาสในการเกิดการทุจริต 
เพ่ือหาสาเหตุการเกิดการทุจริตใน
หนวยงาน 

๓  นําสาเหตุมาสูการหาแนวทาง 
มาตรการควบคุม/ลดความเสี่ยง เพ่ือ
กําหนดมาตรการปองกันการทุจริตใน
รูปของแผนงานโครงการ/กิจกรรม 
โดยใหมีระบบกํากับ ตดิตาม 
ประเมินผลเพ่ือนําไปสูการพัฒนา 
ปรับปรุงตอไป 

     
 
 
๖ เดือน/คร้ัง 
 
 
 
 
 
๖ เดือน/คร้ัง 
 
 
 
 
 
๖ เดือน/คร้ัง 

 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
สํานักงาน 
ปลัด อบต. 
 
 
 
 
สํานักงาน 
ปลัด อบต. 
 
 
 
สํานักงาน 
ปลัด อบต. 





 

 

                                              
                                                           คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
                                                      ที่  ๓  /๒๕๖๕ 
       เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปองกันและปรามปราบการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                                         ............................................................................ 
                  ตามที่รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาตวิาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมภิบาล กําหนดใหปลูกฝงคานยิม คุณธรรม 
จริยธรรมและจิตสาํนึกในการรักษาศักดิ์ศรคีวามเปนขาราชการและความซื่อสัตยควบคูกับการบริหารภาครัฐทีมี 
ประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับและตอบเสนอง
ความตองการพรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อมั่นในระบบราชการ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติในการประชุมครั้งท่ี ๑./๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓  
ใหขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) ใหใชตอไปจนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น 

                  เพื่อใหการจัดทําแผนปองกันและปรามปราบการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลบอแกวประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนไปตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และเปนมาตรฐานแนวทางปฏิบัติใหบุคลากรทุกคนพึงยึดปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับอ่ืนๆเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตําบลบอแกว จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน
ปองกันและปราบปราบการทุจริต ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
                 ๑  นายสมเล็บ คุมหินลาด          นายกองคการบริหารสวนตาํบลบอแกว       ประธานกรรมการ 
                 ๒  นางสาวสลลิทิพย โพธ์ิมูล       ปลัดองคการบริหารสวนตาํบลบอแกว         กรรมการ 
                 ๓  นายเจริญ  ทัพเจริญ             รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลบอแกว    กรรมการ 
                 ๔  นายปริญญา  ทองนาค          หัวหนาสํานักปลัด                                กรรมการ 
                 ๕  นายนิเวศน   โพธิกมล           ผูอาํนวยการกองชาง                             กรรมการ  
                 ๖  นางสมมุติ เพียรภูเขา            ผูอํานวยการกองคลัง                             กรรมการ 
                 ๗  นายสาํราญ มีคํานิล              ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ                    กรรมการ 
                 ๘  นางสาวรัชนี ถิตยประเสริฐ      ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ                  กรรมการ 
                 ๙  นายไพโรจน  กุตระแสง         นิติกร                                               กรรมการ/เลขานุการ 

                 ใหคณะกรรมการฯ จัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ขององคการบริหารสวนตําบลบอแกวใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ในหนวยงานขององคการบริหารสวนตาํบลบอแกวตอไป 

                 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

                          สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
                                       (นายสมเล็บ  คุมหินลาด) 
                                นายกองคการบริหารสวนตําบลบอแกว



 

 

                                              
                                                           คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
                                                      ที่  ๓  /๒๕๖๕ 
       เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปองกันและปรามปราบการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 
                                         ............................................................................ 
                  ตามที่รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมภิบาล กําหนดใหปลูกฝงคานิยม 
คุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซื่อสัตยควบคูกับการบริหาร
ภาครัฐทีมีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรฐัทุก
ระดับและตอบเสนองความตองการพรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน เพื่อสรางความเชื่อมั่นในระบบ
ราชการ ประกอบกับมติคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติในการประชุมครั้งที่ ๑./๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ใหขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ใหใชตอไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น 
                  เพื่อใหการจัดทําแผนปองกันและปรามปราบการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลบอแกว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนไปตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และเปนมาตรฐานแนวทางปฏิบัติใหบุคลากรทุกคนพึงยึดปฏิบัติควบคูกับ
กฎ ระเบียบ ขอบังคบัอื่นๆเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ องคการบรหิารสวนตาํบลบอแกว จึงแตงต้ัง
คณะกรรมการจัดทําแผนปองกันและปราบปราบการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
                 ๑  นายสมเล็บ คุมหินลาด   นายกองคการบริหารสวนตําบลบอแกว       ประธานกรรมการ 
                 ๒  นางสาวสลลิทิพย โพธ์ิมูล       ปลัดองคการบริหารสวนตาํบลบอแกว         กรรมการ 
                 ๓  นายเจริญ  ทัพเจริญ             รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลบอแกว    กรรมการ 
                 ๔  นายปริญญา  ทองนาค          หัวหนาสํานักปลัด                                กรรมการ 
                 ๕  นายนิเวศน   โพธิกมล           ผูอํานวยการกองชาง                             กรรมการ  
                 ๖  นางสมมุติ เพียรภูเขา            ผูอํานวยการกองคลัง                             กรรมการ 
                 ๗  นายสาํราญ มีคํานิล              ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ                    กรรมการ 
                 ๘  นางสาวรัชนี ถิตยประเสริฐ      ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ                  กรรมการ 
                 ๙  นายไพโรจน  กุตระแสง         นิติกร                                               กรรมการ/
เลขานุการ 

                 ใหคณะกรรมการฯ จัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ขององคการบริหารสวนตําบลบอแกวใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต  
ระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
ในหนวยงานขององคการบริหารสวนตาํบลบอแกวตอไป 

                 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

                          สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 



 
                                       (นายสมเล็บ  คุมหินลาด) 
                                นายกองคการบริหารสวนตําบลบอ 



                                          

 

                                                            ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
                เร่ือง ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                                         ............................................................................ 
 
                ตามมติคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติในการประชุมครั้งท่ี ๑ /๒๕๖๓  
เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ใหขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ใหใชตอไปจนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ดังนั้น เพ่ือใหการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เปนไปตามมาตรการ
สงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมภิบาล กําหนดใหปลูกฝงคานิยม คุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซื่อสัตยควบคูกับการบริหารภาครัฐทีมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับและตอบเสนองความตองการพรอมอํานวย
ความสะดวกแกประชาชนเพื่อสรางความเชื่อม่ันในระบบราชการนั้น  

                องคการบริหารสวนตําบลบอแกว จึงประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี 

                จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

                        ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 
                                      (นายสมเล็บ  คุมหินลาด) 
                              นายกองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                   ภาคผนวก 


