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คํานํา 

 

 การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการพัฒนา

ศักยภาพ และขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  ซ่ึงในปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึนอยางตอเนื่อง   

ทําใหเกิดความเสียหาย  ในวงกวาง  โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม  ระบบการเมือง          

การปกครองและการบริหารราชการเปนอยางมาก  การแกปญหาทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานในภาครัฐ   

ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถแขงขันกับตางประเทศ    

ไดอยางทัดเทียม  ท่ีจะตองประสานความรวมมือท้ังภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม  เพ่ือรวมกันพัฒนา

ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ  และการพัฒนาคนควบคูไปพรอมๆ  กัน โดยการปลูกฝงความซ่ือสัตวสุจริต  

รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนคานิยมอ่ืนๆ  ท่ีถูกตอง รวมท้ังเขาใจวิถี ดําเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณคา  ประกอบ

กับคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ไดมีคําสั่งท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา  การทุจริต

ประพฤติมิชอบ  ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ  กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกัน  

และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ  โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิ

บาล ในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ  เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให

เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได  

 เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวบรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบล

หินดาด จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้ึน

เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใหเกิดผลในทางปฏิบัติ          

และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด  ใหบรรลุเปาหมาย            

และผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศนกําหนดไว  

 

 

 

 

 

 

     องคการบริหารสวนตําบลหินดาด  

 



สารบัญ 

 

                   หนา  

สวนท่ี ๑ บทนํา  

          การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    ๑ 

 หลักการและเหตุผล          ๒  

 วัตถุประสงคของการจัดทําแผน         ๖  

 เปาหมาย           ๗  

 ประโยชนของการจัดทําแผน         ๗  

 

สวนท่ี ๒ แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

          ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    

 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต       ๘ 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

ภาคผนวก  

 ประกาศใชแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต       ๑๒ 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔          



สวนที ่๑ 
บทนํา 

 

 ๑. การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ตองการบงชี้  ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน  

ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต  เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน

การทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

 การทุจริตในระดับทองถิ่น  พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน  ไดแก 

การกระจาย อํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค

สําคัญเพ่ือใหบริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน  มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

แตในทางปฏิบัติทําให แนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน  

 ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนก เปน ๗ ประเภท ดังนี้  

 ๑) การทุจริตดานงบประมาณ  การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง  และการเงินการคลัง  สวนใหญเกิดจาก

การละเลย ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 ๒) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล  

 ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย  

 ๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรร ม

จริยธรรม  

 ๕) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  

 ๖) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจาก ภาคสวนตางๆ  

 ๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจบารมีและอิทธิพลทองถ่ิน  

 สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได  

ดังนี้  

 ๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต แตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต  ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช

กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ไมรัดกุมและอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก  

โอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต  

 ๒) สิ่งจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนใน

ปจจุบัน มุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมการ

ทุจริตมากยิ่งข้ึน  



-๒- 
 

 ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส  การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน  

โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาด

กลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น จึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ

บุคคลเหลานี้  

 ๔) การผูกขาดในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ  ไดแก การจัดซ้ือ -จัดจาง เปนเรื่องของการ

ผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก

เจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับ  สิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาด  ไดแก การ

ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสราง พ้ืนฐานภาครัฐ  

 ๕) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม  รายไดไมเพียงพอตอรายจาย  ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง  

ท่ีทําให ขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน  ทําใหเจาหนาท่ี

ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว  

 ๖) การขาดจริยธรรม  คุณธรรม ในสมัยโบราณความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปน

พิเศษถือวา เปนเครื่องวัดความดีของคน  แตในปจจุบัน  พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป

นอยลง และมีความเห็น  แกตัวมากยิ่งข้ึน  มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน

สวนรวม  

 ๗) มีคานิยมท่ีผิด  ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี  คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตเปน

ยกยองคนท่ีมีเงิน  คนท่ีเปนเศรษฐี  มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง  ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิด

เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิต  เปนเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ  เห็นคนโกงเปนคนฉลาด  ยอมจะทํา

การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง  

 

 ๒. หลักการและเหตุผล  

 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง

และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง  โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติเปนปญหา

ลาดับตนๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  แมวาในชวงระยะท่ีผานมา  

ประเทศไทยไดแสดง  ใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกันการทุจริต  ไมวาจะเปนการเปน

ประเทศภาคีภายใตอนุสัญญา  สหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต  (United Nations Convention 

Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖  การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

คณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตมาแลว  ๓ ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทย  ไมไดมีแนวโนมท่ีลดนอยถอยลง  

สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัย  ทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม  

ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคม

อุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน  โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง  ยึดติดกับ

กระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม ติดความสบาย  ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ  คนไทยบางสวนมองวาการทุจริต  



-๓- 
 

คอรัปชั่นเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต  หรือกลาวไดวา

เปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว  ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมไดบูรณาการความ

รวมมือของทุกภาคสวน  ไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตน  ไม

สามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง  

 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี  ๓ เริ่มจาก    

ปพ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติ

ใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ

ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ

เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยกําหนดวิสัยทัศน  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทย

ท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต  (Corruption 

Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ  ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น  

การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตาง

จากท่ีเปนอยูในปจจุบัน  ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการ

ดําเนินงานหลักออกเปน ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้  

 ยุทธศาสตรท่ี  ๑ เสริมสรางจิตสํานึก  คานิยม ใหทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด

บริหารงาน ตามหลักธรรมภิบาล  

 วัตถุประสงค  

 เพ่ือสงเสริม  เสริมสราง จิตสํานึกและคานิยม  ใหทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ  วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด  รวมท้ังการรณรงค  เผยแพร ประชาสัมพันธ  

ใหทุกหนวยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบท่ีจะเปนกลไกในการแกไขปญหาการพัฒนา  ตลอดจน

เปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหินดาดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

 มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  

 ๑. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 ๑.๑ เสริมสรางความรูความเขาใจแกผูบริหาร  เจาหนาท่ีและประชาชน  ใหปฏิบัติงานและดําเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 ๑.๒ ประยุกตการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ  

 ๑.๓ สงเสริมการเรียนรูหรือการฝกอบรมเก่ียวกับการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกทุก

หนวยงาน  

 ๒. สงเสริมใหเจาหนาท่ีทุกระดับไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยหลักธรรมาภิบาล  

 ๒.๑ สงเสริมใหเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหินดาดมีความรู  ความเขาใจ  รวมท้ังมีการ

ฝกอบรมเพ่ือใหปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
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 ๒.๒ สงเสริมใหเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหินดาดไดประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน

ทางคุณธรรมและจริยธรรม  

 ๒.๓ ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจาหนาท่ีขององคการบริหาร สวน

ตําบลหินดาดใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  

 ๓. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี  ความซ่ือสัตยสุจริต  และการตอตานการทุจริต  โดยให

ยึดถือเปนคานิยมกระแสหลักของชาติ  

 ๓.๑ สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหินดาดปฏิบัติหนาท่ีราชการ

ดวยความซ่ือสัตยสุจริตเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม  

 ๓.๒ รณรงคเผยแพรประชาสัมพันธใหสังคมมีคานิยม  ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติ

ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

 ๓.๓ สงเสริมเชิดชูหนวยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ

องคการบริหารสวนตําบลหินดาด  

 ๓.๔ สงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด  

 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ  

 วัตถุประสงค  

 เพ่ือประสานความรวมมือระหวางหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลหินดาดในการปองกันและ

แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม  

ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองคการบริหารสวนตําบลหินดาดเสริมสรางและพัฒนาเครือขาย

ภาคประชาชนใหเปนกลไก  ในการตรวจสอบถวงดุลรวมถึงการสรางหลักประกันความปลอดภัยในการแจง

ขอมูลหรือเบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

 มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  

 ๑. บูรณาการระหวางหนวยงานภายในองคการบริหารสวนตําบลหินดาดกับองคกรทุกภาคสวน  ใน

การปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 ๑.๑ ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางองคการบริหารสวนตําบลหินดาด

กับองคกรทุกภาคสวน  

 ๑.๒ ใหมีมาตรการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหินดาดใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด  

 ๑.๓ สงเสริม สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานสื่อสารมวลชน  ใหมีความเขมแข็ง  และเปนอิสระ

ในการทําหนาท่ีตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ  



-๕- 
 

 ๑.๔ สงเสริม สนับสนุนให มีระบบอินเทอรเน็ตเพ่ือทําการเผยแพร  ประชาสัมพันธในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลหินดาดโดยใหมีเว็บบอรดเพ่ือติดตอสื่อสารระหวางกัน  

 ๒. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน

องคการบริหารสวนตําบลหินดาด  

 ๒.๑ เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหภาคประชาชนมีความตื่นตัวตอสภาพปญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในองคการบริหารสวนตําบลหินดาด  

 ๒.๒ สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแสใหมีความสะดวกหลากหลาย  รวมท้ัง 

สรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคลหนวยงานหรือขอมูลนั้น  

 ๒.๓ สงเสริมสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร  

 ๒.๔ กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหไดรับรางวัลตอบแทน  

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของ องคการบริหารสวนตําบลหินดาด  

 วัตถุประสงค  

 มุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม ชัดเจน และ

มีประสิทธิภาพ  สงเสริมการกระจายอํานาจสูระดับกอง  สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐกับ

ภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ปรับปรุง  แกไข และพัฒนาขอบัญญัติ

ขอบังคับท่ีเอ้ือประโยชนตอการทุจริตหรือเปนอุปสรรคตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมี

ประสิทธิภาพ  

 มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  

 ๑. พัฒนาระบบในการตรวจสอบควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม  ชัดเจน  และมี

ประสิทธิภาพ  

 ๑.๑ ใหทุกหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบลหินดาดท่ีมีพันธกิจดานการปองกันและปราบปราม

การทุจริต มีโครงสรางของหนวยงานอัตรากําลังการบริหารงานบุคคลและงบประมาณท่ีเหมาะสมสอดคลองกับ

ภารกิจและความรับผิดชอบ  

 ๑.๒ ใหมีกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ  ฝาย

บริหาร เพ่ือสามารถถวงดุลหรือยับยั้งอีกอํานาจหนึ่งได  

 ๑.๓ สนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจระหวางหนวยงานขององคการบริหาร  สวน

ตําบลหินดาดดวยกันเอง  

 ๑.๔ ใหหนวยงานทุกหนวยงานควบคุม  กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใชอํานาจในการปฏิบัติงาน  

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตดวยความรวดเร็วตอเนื่องและเปนธรรม  

 ๒. สรางกลไกความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลหินดาดกับภาคเอกชนใหมีศักยภาพใน

การปองกันและปราบปรามการทุจริต  
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 ๒.๑.วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลหินดาดกับ

ภาคเอกชนหรือหนวยงานตรวจสอบภายนอกในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

 ยุทธศาสตรท่ี  ๔ พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐ  ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด  

 วัตถุประสงค  

 มุงพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือแกไขสภาพปญหาการทุจริตใหเปนระบบอยางตอเนื่อง  สราง

มาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาคสวน  

 มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  

 ๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

 ๑.๑ ประกาศเจตนารมณการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๖๓  

 ๑.๒ มาตรการ “จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”  

 ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน

รูปธรรม  ในทางปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ระยะ ท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลหินดาด จึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการ

บริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส  สรางคานิยมวัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืน  จึงไดดําเนินการจัดทํา

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

ผานโครงการ /กิจกรรม /มาตรการตาง  ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน  อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมี

ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง  

 

 ๓. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน  

 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล

หินดาด  

 ๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง  

ขาราชการ ฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหินดาดรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน  

 ๓) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหินดาดเปนไปตามหลักบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี (Good Governance)  

 ๔) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม  (people's participation) และตรวจสอบ  (People’s audit) 

ของภาคประชาชน ในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด  

 ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ  กลไก มาตรการ  รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  ของ

องคการบริหารสวนตําบลหินดาด  

 



-๗- 
 

 

 ๔. เปาหมาย  

 ๑) ขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายบริหาร  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด

รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุข   

แกประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกัน 

แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

 ๒).เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของขาราชการ  

 ๓) โครงการ /กิจกรรม /มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ

ตรวจสอบ การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด  

 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล

หินดาด ท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม  

 ๕) องคการบริหารสวนตําบลหินดาด  มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต

และประพฤติมิชอบจนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

  

 ๕. ประโยชนของการจัดทําแผน  

 ๑).ขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายบริหาร  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด  

รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง  อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม  และอุดมการณใน

การตอตานการทุจริต  (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม  จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล  รวมถึง

หลักเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน  

 ๒) องคการบริหารสวนตําบลหินดาด สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง

ท่ีดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได  

 ๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด  รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมือง

ท่ีจิตสํานึก รักทองถ่ิน  อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ

ทุจริต  

 ๔) สามารถพัฒนาระบบ  กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องคการบริหารสวนตําบลหินดาด  ท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ

ทุจริต  

 ๕) องคการบริหารสวนตําบลหินดาด มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการ

กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือ

กันเปน เครือขายในการ เฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน  



 

สวนที ่๒ 

แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลหินดาดปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล วัตถุประสงค  

          เพ่ือสงเสริม เสริมสราง จิตสานึกและคานิยม ใหทุกหนวยขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 

มาตรการ/แนวทางดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ ๒๕๖๔ ผูรับผิดชอบ 

๑.สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับไดเรียนรู

และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 

-โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร         

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนดานหลักธรรม

มาภิบาล และการปฏิบัติงานตาม

ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

๔๐๐,๐๐๐ บาท สํานักงานปลัด 

 

๒. สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับไดเรียน 

รูและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 

-โครงการสงเสริม คุณธรรม จริยธรรม

บุคลากร  อบต.หินดาด เพ่ือ ปลูก
จิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม  เขาใจ
หลักธรรมทางศาสนา การนอมนําเอา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

- สํานักงานปลัด 



-๙- 

 

๓. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชู

ความดี ความซ่ือสัตวสุจริต  

 

-ประชาสัมพันธเชิดชูความดี ความ

ซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติราชการ /
กิจกรรม และเปนแบบอยางท่ีดีแก
ผูรวมงาน คัดเลือกพนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา และพนักงานจางดีเดน 
 

- สํานักงานปลัด 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกัน และแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มาตรการ/แนวทางดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ ๒๕๖๔ ผูรับผิดชอบ 

๑.บูรณาการระหวางหนวยงานในการ

ปองกันและแกไขปญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบ  

 

๑.๑ จัดทําตู ปณ. หรือ เว็บไซต แจงเหตุ

ทุจริต  

๑.๒ จัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข  

๑.๓ จัดทําตูรับฟงความคิดเห็นและแจง

เหตุทุจริต  

-  

สํานักงานปลัด 

๒.สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  

 

๒.๑ แตงตั้งประชาชนรวมเปน

คณะกรรมการในการดําเนินงานตางๆ

ขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด  

๒.๒ การจัดทําเวทีประชาคมตําบล 

- กองคลัง 

สํานักงานปลัด 

 

 



-๑๐- 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด 

 

มาตรการ/แนวทางดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ ๒๕๖๔ ผูรับผิดชอบ 

๑.จัดทําระบบตรวจสอบ ควบคุมและ

ถวงดุลใหเหมาะสม  

 

๑.๑ จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายใน  

๑.๒ จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการ

จัดซ้ือจัดจาง  

๑.๓ จัดทําเผยแพรขอมูลขาวสาร ราคา

กลาง ทางประกาศและเว็บไซต  

๑.๔ จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 

แผนการใชจายเงิน และเผยแพรให

ประชาชนทราบ  

- ตรวจสอบภายใน 

 

กองคลัง 

 

กองคลัง 

 

กองคลัง 

๒. สรางกลไกความรวมมือระหวาง

หนวยงานกับภาคเอกชน  

 

๒.๑ จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร  - สํานักงานปลัด 

 

 

 

 

 

 



-๑๑- 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด 

 

มาตรการ/แนวทางดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ ๒๕๖๔ ผูรับผิดชอบ 

๑.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถ

เจาหนาท่ีรัฐในการปองกันและแกไข

ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 

 ๑.๑ ประกาศเจตนารมณการปองกัน

และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

๑.๒ มาตรการ “จัดทําคูมือการปองกัน

ผลประโยชนทับซอน”  

 

- สํานักงานปลัด 

 

 



 

 

ภาคผนวก 

 
- ประกาศใชแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

          



 

 

 

                                                                         
   

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหินดาด 

เรื่อง  ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกัน และปราบปรามการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

 

 

  ดวย องคการบริหารสวนตําบลหินดาด  ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือใหการดําเนินงานสอดคลองกับแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของ

องคการบริหารสวนตําบลหินดาด  ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ตามท่ีคณะกรรมการ  ป.ป.ช. เสนอและให

หนวยงานภาครัฐแปลงแนวทาง  และมาตรการสูการปฏิบัติโดยกําหนดใหมีการจัดทําแผนการปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริต  ๔ ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ พรอมจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง  (Self Assessment 

Report : SAR) องคการบริหารสวนตําบลหินดาด  ใชเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการ ดําเนินงานของ

หนวยงานใหเกิดประสิทธิภาพตอไป  

 ดังนั้น เพ่ือเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารของโครงการ  และปฏิบัติใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  องคการบริหารสวนตําบลหินดาด  จึงขอ

ประกาศเพ่ือประชาสัมพันธแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบมาทายประกาศฉบับนี้ 
 

จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน  

 

ประกาศ ณ  วันท่ี   ๒๔    พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                      
(นายประพันธ  เชาวนดี) 

  นายกองคการบริหารสวนตําบลหินดาด 
 


