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ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
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องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง 

อ าเภอหนองสองห้อง   จังหวัดขอนแก่น 



 

 
ค าน า 

 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 นี้ จัดท าขึ้นตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 
ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3                   
(พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตดังกล่าวจะสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย
ในที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบ ให้ขยาย
กรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) 
ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่งจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 นี้ขึ้นมาเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนดั่ง โดยมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ เช่นเดียวกันกับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ซึ่งได้จัดท าภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 2564) 
ประกอบด้วย 4 มิติดังนี้   
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต  
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผู้จ าท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 นี้จะเป็นประโยชน์และเป็น
แนวทางในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตต่อไป 
    
 
                                                                                                  ส านกัปลดั 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                                 บทน า 
 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริต  ที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญ  เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
2)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
3)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
4)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ 

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
5)  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  

สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 

1) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

        3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้     

       4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่



 

เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

       5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

       6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

      7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่
ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะ
ท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 

 
2.หลักการและเหตุผล 
 

  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในระดับพ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบที่กฎหมาย
ก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 

 

    นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการ
ซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

    เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มี  
ส่วนท าให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์
ส่อไปในทางท่ีเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
 

 จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จะพบว่า
ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร  โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานการตรวจสอบการท างาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคล   ที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริต



 

หรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร   ซึ่งประกอบด้วย  คณะสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   คณะผู้บริหาร  ตลอดจนข้าราชการ   พนักงาน   เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกๆต าแหน่ง จะต้องมีจิตส านึกค่านิยม  ทัศนคติที่ชื่นชม  ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบ
หลักการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กล่าวโดยสรุป หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล ” แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่นและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจ ศรัทธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 

 

           องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งเป็นองค์กร
ปกครอง  ส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริต   เพ่ือขยายผลไปยัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 

วิสัยทัศน์         
                “ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง     เป็นเลิศด้านบริหารจัดการ    ยึดหลักธรรมมาภิบาล   ก้าว
ทันเทคโนโลยี   ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่า
อยู่  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการจัดการอย่างสมดุลและยั่งยืน” 

 พันธกิจ 

1.       พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  และสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน 

2.       พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย  เพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน 

3.       พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง 

4.       พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
จารีตประเพณี 

5.       พัฒนาเครือข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง   ระบบบริการสาธารณะ   และระบบป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 

6.       ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7.       ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่นทุกขั้นตอน 

8.       พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและเกิด
ประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืน 

3.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 

1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง 

2. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง ปฏิบัติราชการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน     ในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริต  และประพฤติ
มิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

4. เพ่ือให้ระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต   หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง 



 

5 เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต   โดยมีการพัฒนาศักยภาพและ
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างท่ัวถึง  

4.เป้าหมาย 
 

          1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง ตลอดจน
ประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบทุก
ฝ่าย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 
5.ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 

1. คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง มีจิตส าส านึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

2. ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชน  และเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนดั่ง 

3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาส
ในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
6. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนใน

การป้องกันการทุจริต 
 
 
 
 
 

 
 
 
       



 

       แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
ขยายกรอบเวลา สิ้นสุดปีงบประมาณ 2565 

**************************** 
1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2560-2564 (ขยายกรอบเวลาสิ้นสุดปีงบประมาณ 2565)         
มีรายละเอียดกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ภาพรวม) แยกเป็นรายมิติได้ ดังนี้   

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( ขยายกรอบเวลาสิ้นสุดปีงบประมาณ 2565 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  
ขยายกรอบเวลาสิ้นสุดปีงบประมาณ  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 หมายเหตุ 
1.การสร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต  

 

1.1  การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง              
ฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่าย
ประจ าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
1.2 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญในเรื่อง                                                               
(1) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
1.1.2 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม                                                                      
(1) โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีใน
การต่อต้านการทุจริต  
 1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่ กระท าการอันเป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                     
(1)  กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น1.โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  
 
1.2.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ                                                                            
(1) ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในเขตพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    
1.2.3  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง                                                               
(2) โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

- 
 

20,000.- 
 

20,000.- 
 
 

20,000.- 
 
 
 
 
 
 

5,000.- 
 
 
 

20,000 

 



 

1.3 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน ความตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน  
 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
(1) โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว                            
1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
( 1) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในจิตสาธารณะ                 
 (1) โครงการพาน้องท่องธรรมะ 

8 โครงการ 65,000.-  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  
ขยายกรอบเวลาสิ้นสุดปีงบประมาณ 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี2565 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.การบริหาร
ราชการเพื่อ

ป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 
 

(1) กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -  

 2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

 

2.2.1  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเร่ืองการบรรจุ 
แต่งต้ัง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน                              
(1)มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ     
 
2.2.2 การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 
 (1)โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง     

 2.2.3 การสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ                                                                                 
(1)กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัต ิ

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

 



 

2.3 มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อ านาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี 

2.2.1   มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนในแต่
ละขั้นตอน เปิดเผย ณ  ส านักงานและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น                                                                        
(1)โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ     
 
2.3.2 มีการกระจายอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  อนุญาต อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (1)มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ     

 

 
 
- 
 
 

 
- 
 

 

11 โครงการ -  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  
ขยายกรอบเวลาสิ้นสุดปีงบประมาณ 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี2565 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.การบริหาร
ราชการเพื่อ

ป้องกันการทุจริต 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์  

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 
(1)โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น       
2.4.2  ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน  

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(1)กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
- 
 
- 

 

2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

 

2.5.1ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรมจริยธรรมและบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ด ี
(1) กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง 

 2.5.2  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ อปท. 

 (1)  มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน อปท.ที่
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ(1) มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าทุจริต
และปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ” 

 

 
 
- 
 
 
 
- 

 

จ านวน  11 โครงการ -  

 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  
ขยายกรอบเวลาสิ้นสุดปีงบประมาณ 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแกน่ 
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี2565 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 (1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.  ดอนดั่ง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”                           
3.1.2  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน  การจัดหาพัสดุ  การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานที่ อปท.ต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
(1)มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย”                    
3.1.3 มีการประกาศ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชาชน 
(1)โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

5,000 

 

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจ
หน้าที่ของ อปท. โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
1) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน   
3.2.2  มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
(1)โครงการ อบต.ดอนดั่ง เคลื่อนที่3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

   
 
 

5,000.- 
 

5,000.- 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหาร กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ                                                                                       
(1)มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.     

 3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 (1) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง                              

3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(1)กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต. 

 
- 
 
- 
 
- 

 

                                                                                                                            จ านวน   8   โครงการ 15,000.-  



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
ขยายกรอบเวลาสิ้นสุดปีงบประมาณ 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี2565 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

(1) โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน      

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท า
แผนการปรับปรุงหรือบริการความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

(1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
- 
 
 
 
- 

 

 

4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

(1) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ           

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหาร
งบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ    

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชนชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

  (1)กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

 
 
- 
 
 
 
 

 
- 

 

 



 

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป ตามกฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

(1)โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น                         

 4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนด
ไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

(1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 

(2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 

4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการ ทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

(1) มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต  

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

(1) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

 
- 
 
 

5,000.- 

 

                                                                                                 จ านวน  9 โครงการ   



 

 


