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ส่วนที่ 1 
 

บทนํา 
 

 
1. ความเป็นมา 

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกับและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564 ) มุ่งสู่ 
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต         
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ ได้กําหนดวิสัยทัศน์ “ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perception index : CPI) ไม้น้อยกว่า     
ร้อยละ 50 ในปี พ .ศ. 2564  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้น้ัน การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ             
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ตําแหน่งหน้าที่ในการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป่องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perception index : CPI) 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานสําคัญย่ิงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยเป็นหน่วยงาน
ของรัฐภายใต้หลักการกระจายอํานาจการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของคนในท้องถิ่น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากจากการทุจริตนําเงินทุกบาท
ทุกสตางค์มาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้า
ทัดเทียมนานาประเทศ 
 ทั้งน้ีต้องยอมรับปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา และสร้างความขมขื่น
ใจให้แก่คนทํางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจาณาจํานวนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบกับปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนที่
ทํางานราชการส่วนท้องถิ่นบางส่วนให้เหือดหายไป 
 กฎหมายในการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล บัญญัติไว้ชัดเจน คือ การให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติ
รากชารตามอํานาจหน้าที่ “ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน” ในท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดําเนินการตามหลักการที่มีกฎหมาย ระเบียบเก่ียวข้อง ดังต่อไปน้ีกําหนดไว้ด้วย 
 (1) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการทําให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงต้องปฏิบัติราชการตามภารกิจให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีขั้นตอนการดําเนินการที่โปร่งใส          



๓ 

 

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

มีกลไกการตรวจสอบการดําเนินการได้ทุกขั้นตอน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หากการดําเนินตาม
ภารกิจน้ันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน 
 (2)  การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ              
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 (3) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจะได้เข้ามีส่วนร่วมตรวจสอบ      
โดยให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับรายงานผลการดําเนินงาน การงบประมาณ การเงิน        
การจัดหาพัสดุ 
 การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ดังกล่าว ยังสอดคล้องกับคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ           
ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18  มิถุนายน  2557     
มีความว่า ข้อ 1 “ให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้
ไปปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของงรัฐ โดยมุ่งเน้นในการสร้างธรรมภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
 โดยหากพิจารณาถึงสิ่งมีส่วนจูงใจให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้อํานาจหน้าที่ของตนไป
ในทางที่มิชอบ ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ  

(1) ปัจจัยภายใน เป็นเรื่องที่เก่ียวกับจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ ต้ัง ความมีจิตสํานึกและ
ตระหนักในลักษณะดังกล่าว ที่มั่งคง ไม่ขาดตกบกพร้อง แม้จะมีโอกาสและมีของมาล่อตาล่อใจมากมากเพียงใด      
ก็ไม่อาจจูงใจ ฉุดดึงให้คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลงใหลใช้อํานาจหน้าที่ไปหาประโยชน์ให้ตนเอง 

(2) ปัจจัยภายนอก คือประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะได้รับและโอกาสของความเสี่ยงต่อการถูกลงโทษ 
ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้อํานาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งในส่วนน้ีจะเก่ียวข้องกับบุคคลที่มีความ
บกพร่องในเรื่องจิตสํานึกและความตระหนักเท่าน้ัน 
 
 ดังน้ัน เพ่ือให้การขับเคล่ือนตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564 ) สํานักงาน ป.ป.ช.ได้จัดทําคู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณากําหนดให้มีกรอบการจัดทํา “ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต” สําหรับให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปปฏิบัติ โดยได้กําหนดแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการเป็น 4 มิติ ดังน้ี 
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  ประกอบด้วย 
  1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ การเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่าย
สภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 
  2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
  2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  2.4 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
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 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประกอบด้วย 
  3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
  3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้างเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
  3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ประกอบด้วย 
  4.1 มีการจัดวางและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 
  4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือ การบริหารราชการ   
ตามช่องทางที่สามารถดําเนินการได้ 
  4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
  4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน ( Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 
 
2. ที่มาของแผน 
 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เป็นแผนท่ีได้รวบรวมโครงการ/
มาตรการ/กิจกรรม ตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการทุจริต  4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองพะไล 
 
3. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากย่ิงขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อความม่ังคงของชาติเป็นปัญหาลําดับต้นๆ 
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เน่ืองจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย         
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอรัปช่ันและมักจะปรากฏช่องการทุจริตตามส่ือและรายงานของราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้
ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างย่ิง 
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption : UNCAC ) พ .ศ . 2546 การจัด ต้ั งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  3  ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุ
ที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานของสังคมไทยยึดติดกับการ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกันโดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกระแสบริโภคนิยม ติดความสบาย ยกย่องคน   
มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปช่ันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาท่ีฝังราก
ลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัย
ทางด้านการทํางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือ
ความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
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 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี      
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่   
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perception 
index : CPI) ไม้น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564   
 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 -2564 ) องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 และเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไป   
สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต     
อย่างแท้จริง  
 
4. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน 
 1) เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพ่ือสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์มิชอบ 
 3) เพ่ือให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 4) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 5) เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและ
เข้มแข็ง  
5. เปา้หมาย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เคร่ืองมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองพะไล ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 



๖ 

 

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

6. ประโยชนข์องการจัดทาํแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 2) องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง   
ที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง     
ที่มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
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ส่วนที่ 2 

 
แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุริต ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

มิตทิี่ 1 การสร้างสงัคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ภารกิจตามมิติ 1.1 การสรา้งจิตสาํนกึและความตระหนกัแกบ่คุลากรทั้งข้าราชการ การเมืองฝา่ยบรหิาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝา่ยประจําของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ลําดับ 
   ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ  
(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

จั ด อ บ รม ให้ ค ว าม รู้  คุ ณ ธ ร รม 
จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง ลูกจ้าง  กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 

25,000             สํานักงาน
ปลัด 

น.ส.ผ่องศรี 
ธรรมทอง 

2 โค ร ง ก า ร ส่ ง เส ริ ม ก า ร
ป ฏิ บั ติ งานตามประมวล
จริยธรรมของ อบต. 
เมืองพะไล 

ส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            สํานักงาน
ปลัด 

น.ส.ผ่องศรี 
ธรรมทอง 
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ลําดับ 
   ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ  
(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการเสริมสร้ างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต 

รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การปลูกจิตสํานักด้านการต่อต้าน
การทุจริตเพื่อเผยแพร่ประชาชน
สัมพันธ์มากกว่า 5 เรื่อง 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            สํานักงาน
ปลัด 

 
นายณรงศักดิ ์

4 กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
พนักงานส่วน ตําบลและ
พนักงานจ้าง 

จัดประชุมประจํ าเดือน  และให้
ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนกับ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

            สํานักงาน
ปลัด 

น.ส.ประภาพรรณ 
 
 

5 มาตรา การจัดทําคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

จัดทํ าคู่ มื อการป ฏิ บั ติ งาน  การ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้
บุคลากรนําไปเป็นองค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

            สํานักงาน
ปลัด 

 
นายณรงศักดิ ์

 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ภารกิจตามมิติ 1.2 การสรา้งจิตสาํนกึและความตระหนกัแกป่ระชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
ลําดับ 
   ที ่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ผู้รบัผดิชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 
    

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน
ในพื้นที่ตําบลเมืองพะไล 

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในเขตตําบล
เมืองพะไลเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

20,000             สํานักงาน
ปลัด 

พรชัย ,
ประภาพรรณ 

 

ภารกิจตามมิติ 1.3 การสรา้งจิตสาํนกึและความตระหนกัแกเ่ด็กและเยาวชน 
ลําดับ 
   ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ผู้รบัผดิชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการคุณธรรมสานสายใย
ครอบครัว 

จัดกิจกรรมระหว่างผู้ปกครองกับ 
นักเรียน และโรงเรียนในเขตตําบล
เพื่อให้เกิดการรักใคร่ ปรองดองและ
เอื้ออาทรต่อกันฯลฯ 

5,000             กอง
การศึกษา 

2 โครงการพาน้องท่องธรรมะ จัดอบรมเพื่อพัฒนาเยาวชนโดยการ
พัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรม 
คุณธรรมและศีลธรรมให้แก่ เด็ก
นักเรียนและเยาวชนตําบลเมืองพะไล 

5,000             กอง
การศึกษา 

3 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้ เด็กและเยาวชน
ตําบลเมืองพะไล (กิจกรรม 
โตไปไม่โกง) 

 จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ ห้ ค ว าม รู้  ส ร้ า ง
ภูมิ คุ้ ม กันทางสั งคม ให้ เด็กและ
เยาวชนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มี
ความซื่ อสั ต ย์  สุ จริต  ไม่ ยอม รับ
พฤติกรรมทุ จริตคอร์รัป ชั่นและ  
โกงทุกรูปแบบ 

5,000             กอง
การศึกษา 



๑๐ 

 

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

มิตทิี่ 2 การบริหารราชการเพื่อปอ้งกันการทุจรติ 
 ภารกิจตามมิติ 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริตของผูบ้รหิาร 

ลําดับ 
   ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ผู้รบัผดิชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ประกาศเจตจํานงต่อต้าน
การทุ จ ริ ต ขอ งผู้ บ ริห าร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-จัดทําประกาศเจตจํานงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            สํานักงาน
ปลัด 

ณรงศักดิ์ 
  

 ภารกิจตามมิติ 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏบิตัริาชการ 
 

ลําดับ 
   ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ผู้รบัผดิชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 มาตรการสร้างความโปร่งใน
การบริหารงานบุคคล 

จัดทํามาตรการด้านการบริหารงาน
บุคคลของ อบต.เมืองพะไล ในเรื่อง
การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อน
ตําแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน จํานวน 
1 มาตรการ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            สํานักงาน
ปลัด 

 
ผ่องศรี 

2 ม า ต ร ก า ร อ อ ก คํ า สั่ ง
มอบหมายงานของนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล 
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตํ าบ ล และหั วห น้ าส่ วน
ราชการ 

ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง 
อ นุญ าต  อ นุ มั ติ  ต ามกฎหม าย 
ร ะ เ บี ย บ ฯ  ข้ อ บั ง คั บ  แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            สํานักงาน
ปลัด 

 
ผ่องศรี 

 
 



๑๑ 

 

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ภารกิจตามมิติ 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏบิตัริาชการ 
 

ลําดับ 
   ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ผู้รบัผดิชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 กิจกรรม สร้างความโปร่งใส
ในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

ดําเนินการการบริหารงานบุคคลด้าน
การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามระเบียบ ฯ
หลักเกณฑ์ที่กําหนด 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            สํานักงาน
ปลัด 

ผ่องศรี 
4 กิจกรรม ควบคุมการเบิก

จ่ าย เงิน ต าม ข้ อ บั ญ ญั ติ
ง บ ป ร ะ ม าณ ร า ย จ่ า ย
ประจําปี 

ดํ า เนิ นการจัดทํ าทะเบี ยนคุ ม เงิน
รายจ่ายตามงบประมาณ แยกหมวด
รายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            กองคลัง 
ผอ.กองคลัง 

5 กิจกรรม การพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสดุ 

ดํ า เนิ น ก าร งาน พั ส ดุ  ก ารจั ด ซื้ อ  
จั ด จ้ า ง ต า ม ขั้ น ต อ น ค ร บ ถ้ ว น
กระบวนการตามระเบียบฯ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            กองคลัง 
 

 รัชนีพร 
6 กิจกรรม สร้างความโปร่งใส

ใ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น
งบประมาณ 

จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานและปรับปรุง
ขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            กองคลัง 
 รัชนีพร 

7 โค ร งก ร เผ ย แพ ร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ  -  
จัดจ้าง 

รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุ
เพื่อจัดทําประกาศตามระเบียบ ฯและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ของ อบต. 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            กองคลัง 
 

รัชนีพร 

8 กิจกรรมการใช้บัตรคิวใน
การติดต่อราชการ 

จัดทํ าบัตรคิวสํ าหรับ ให้บริการแก่
ประชาชนตามลําดับก่อนหลัง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            สํานักงาน
ปลัด 

 
ประภาพรรณ 



๑๒ 

 

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ภารกิจตามมิติ 2.3 มาตรการการใชดุ้ลยพนิิจและใช้อํานาจหน้าทีใ่หเ้ปน็ไปตามหลักการบรหิารกิจการบา้นเมืองทีด่ ี
 

ลําดับ 
   ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ  
(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ดํ า เนิ นการปรับป รุ งขั้ น ตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว
ในการติดต่อขอรับบริการ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            สํานักงาน
ปลัด 

 
ประภาพรรณ 

2 มาตรการการมอบอํานาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อ
ล ด ขั้ น ต อ น ก า รป ฏิ บั ติ
ราชการ 

ดําเนินการออกคําสั่งมอบอํานาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            สํานักงาน
ปลัด 

 
ผ่องศรี 

3 มาตรการมอบอํานาจของ
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล 

ดําเนินการออกคําสั่งมอบอํานาจของ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัด
องค์การบริหารส่วน ตําบล  ปฏิบั ติ
ราชการแทน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            สํานักงาน
ปลัด 

 
ผ่องศรี 

ภารกิจตามมิติ 2.4 การเชดิชเูกียรตแิกห่น่วยงาน/บคุคลในการดําเนนิกิจการการประพฤตปิฏบิตัตินใหเ้ป็นทีป่ระจักษ ์
ลําดับ 
   ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ  
(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น จัดกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณ
เพื่อยอกย่องเชิดชูเกียรติพ่อ –แม่ดีเด่น 
จํานวน  2  ครั้ง 

3,000             สํานักงาน
ปลัด 

 
 กําไร 



๑๓ 

 

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ภารกิจตามมิติ 2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดท้ราบหรือรบัแจ้งหรือตรวจสอบพบการทจุรติ 
ลําดับ 
   ที ่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 มาตรการ “จัดทําข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ” 

จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ของทุกส่วนราชการระหว่างส่วน
ราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            สํานักงาน
ปลัด 

กองคลัง  
กองช่าง 
กอง

การศึกษา 
2 กิจกรรมให้ความร่วมมือกับ

หน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการ
ตามอํ านาจหน้ าที่ เพื่ อการ
ตรวจสอบ ควบคุ ม ดู แล การ
ปฏิบัติราชการของ อปท. 

ทุกส่วนราชการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบที่ ได้ดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่ เพื่อตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการ
และปฏิบัติตามข้อทักท้วง ฯ ตาม
ระเบียบ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            สํานักงาน
ปลัด 

กองคลัง  
กองช่าง 
กอง

การศึกษา 
3 มาตรการให้ความร่วมมือกับ

ห น่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ  
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 

ทุกส่วนราชการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับ
ดูแลและองค์กรอิสระ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            สํานักงาน
ปลัด 

กองคลัง  
กองช่าง 
กอง

การศึกษา 
4 มาตรการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียน 
กําหนดผู้รับผิดชอบและเผยแพร่
ก ระบ วน ก ารแ ล ะขั้ น ต อ น ให้
ผู้รับบริการทราบอย่างทั่วถึง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            สํานักงาน
ปลัด 

ประภาพรรณ 



๑๔ 

 

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ภารกิจตามมิติ 2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดท้ราบหรือรบัแจ้งหรือตรวจสอบพบการทจุรติ 
ลําดับ 
   ที ่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 มาตรการ   ดํ าเนินการเกี่ยวกับ เรื่ อ ง
ร้องเรียน  กรณี มี บุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ อบต.
เมืองพะไล ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 

กําหนดช่องทางการร้องเรียน 
แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการร้องเรียน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            สํานักงาน
ปลัด 

 
ผ่องศรี 

มิตทิี่ 3 การสง่เสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ภารกิจตามมิติ 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในชอ่งทางทีเ่ป็นการอํานวยความสะดวกแกป่ระชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏบิตัิราชการตามอํานาจหน้าที่                 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไดทุ้กขั้นตอน 

ลําดับ 
   ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ  
(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 มาตรการ ปรับปรุงศูน ย์
ข้อมูลข่าวสารของ อบต .
เ มื อ ง พ ะ ไ ล  ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
และจัดวางเอกสารให้ครบถ้วน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ประภาพรรณ 
กุสุมา 

3 มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่สําคัญและหลากหลาย 

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ประภาพรรณ 
ณัฐพงษ์ 

 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 ภารกิจตามมิติ 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในชอ่งทางทีเ่ป็นการอํานวยความสะดวกแกป่ระชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏบิตัิราชการตามอํานาจหน้าที่                 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไดทุ้กขั้นตอน 

ลําดับ 
   ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ  
(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 กิจกรรม การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน การ
คลัง พัสดุและทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตําบล
แ ล ะ ก า ร รั บ เรื่ อ ง เรี ย น
เกี่ยวกับการเงินการคลัง 

เผ ย แพ ร่ ข้ อ มู ล ข่ า วส าร เกี่ ย ว กั บ
งบประมาณ บัญชีรับจ่ายเงินประจําปี 
การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุต่าง ๆ
รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ชําระภาษีและการรับเรื่องร้องเรียน
ทางด้านการเงิน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            กองคลัง 
 

ณิฐชานันท ์

 มาตรการจัดให้ช่องทางที่
ป ระช าชน เข้ าถึ งข้ อ มู ล
ข่าวสารของอบต.เมืองพะไล 

จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมลข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวก
แก่ประชาชน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            สํานักงาน
ปลัด 

 
ประภาพรรณ 

ณัฐพงษ์ 
 โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจ

ของ อบต.เมืองพะไลให้แก่ประชาชน 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
            สํานักงาน

ปลัด 
ประภาพรรณ 

ณัฐพงษ์ 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
มิตทิี่ 3 การสง่เสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติ 3.2 การรบัฟงัความคดิเหน็ การรบัและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุขข์องประชาชน 

 
ลําดับ 
   ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ  
(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 โครงการดําเนินงานศูนย์รับ
เรื่ อ งราวร้องทุ กข์  อบต .
เมืองพะไล 

แต่งตั้งเจ้ าห น้าที่ ผู้ รับผิดชอบและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ให้บริการรับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์ให้
ประชาชนทราบ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            สํานักงาน
ปลัด 

 
พรชัย 

 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ออกหน่วยให้บริการประชาชนเคลื่อนที่
เพื่ อรับทราบปัญหาความต้องการ 
ตลอดจนอํานวยความสะดวกด้านต่างๆ
ในเขตตําบลเมืองพะไล 

30,000             สํานักงาน
ปลัด 

 
พรชัย 

 ม า ต ร ก า ร แ ก้ ไ ข เ ห ตุ
เดือดร้อนรําคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แต่งตั้งเจ้ าห น้าที่ ผู้ รับผิดชอบและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการ
แจ้งเหตุเดือดร้อนรําคาญ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            สํานักงาน
ปลัด 

 
ศิริวรรณ 

 กิจกรรม  รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อ เท็ จจริงให้  
ผู้ ร้ อ ง เ รี ย น / ร้ อ ง ทุ ก ข์
รับทราบ 

ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
เสร็จและแจ้งผู้ ร้องโดยเร็วไม่ เกิน
ระยะเวลาที่กําหนด 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            สํานักงาน
ปลัด 

 
พรชัย 

 
 
 



๑๗ 

 

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

มิตทิี่ 3 การสง่เสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติ 3.3 การสง่เสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมบรหิาร กิจการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

ลําดับ 
   ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ  
(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ม า ต ร ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนา อบต. 
เมืองพะไล 

จัดประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคม 
เ พื่ อ แ ต่ ง ตั้ ง เป็ น คณ ะก ร รม ก าร
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา ฯ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            สํานักงาน
ปลัด 

 
ณรงศักดิ์ 

 มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ป ระช าค ม เข้ า ร่ ว ม เป็ น
คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง 

ภาคประชาชนมี ส่ วน ร่ วม ในการ
ดํ า เนิ น ง าน แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ดําเนินงานของ อบต.เมืองพะไล 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            กองคลัง 
 

รัชนีพร 

 กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ อบต . 
เมืองพะไล 

ดําเนินการประเมินผลการปฏิ บั ติ
ราชการของ อบต. เมืองพะไล ตาม
หนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ ว 
435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            สํานักงาน
ปลัด 

 
ณรงศักดิ์ 

 มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ ดีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการใน อบต.
เมืองพะไล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            สํานักงาน
ปลัด 

 
ณรงศักดิ์ 

 



๑๘ 

 

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
มิตทิี่ 4. การเสริมสร้างและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภารกิจตามมิติ 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิกาํหนด 
 

ลําดับ 
   ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ       
(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายใน
ประจําปี 

จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในและดําเนินการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามแผน ฯ 

ไม่ใช้งบประมาณ             หน่วย
ตรวจสอบ ฯ 

สุพัตรา 
2 โครงการจัดทํารายงาน

การควบคุมภายใน 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
และป ฏิ บั ติตามระเบียบคระ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่า
ด้วยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ไม่ใช้งบประมาณ             หน่วย 
ตรวจสอบ ฯ 

 
สุพัตรา 

3 มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน 

ส่วนราชการดําเนินการบริหาร
จั ด ก ารค วาม เสี่ ย ง ใน ส่ วน ที่
รับผิดชอบและมีการติดตามผล
การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน 

ไม่ใช้งบประมาณ             ทุกส่วนราชการ 
 

สุพัตรา 

 
 
 
 



๑๙ 

 

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
มิตทิี่ 4. การเสริมสร้างและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภารกิจตามมิติ 4.2 การสนบัสนนุใหภ้าคประชาชนมีสว่นร่วมตรวจสอบการปฏบิตัหิรือการบรหิารราชการ ตามช่องทางทีส่ามารถดาํเนินการได ้
 

ลําดับ 
   ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ  
(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมการรายงานผลการ
ใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ได้รับทราบ 

จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินและ
งบอื่นๆตามระเบียบฯ และเปิดเผย
เพื่อให้ประชาชนทราบ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            กองคลัง 
 

ณิฐชานันท ์
2 กิ จ ก ร ร ม ก า ร จั ด ห า

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน 

มีการแต่งตั้งตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับ
การจ้าง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            กองคลัง 
รัชนีพร 
วรรณิดา 

3 โครงการอบรมกรรมการ
ตรวจการจ้าง 

จัดอบรมให้ความรู้คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง ทําหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถู ก ต้ อ งส อดคล้ อ ง กั บ ระ เบี ยบ ที่
เกี่ยวข้อง 

15,000             สํานักงาน 
ปลัด 

 
   ณรงศักดิ์ 

มิตทิี่ 4. การเสริมสร้างและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภารกิจตามมิติ 4.3 การสง่เสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

ลําดับ 
   ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ  
(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมการสง่เสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

จัดอบรมให้ความรู้บทบาทและอํานาจ
ห น้ าที่  เพื่ อส ร้ า งก าร เรี ยน รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

35,000             สํานักงาน 
ปลัด 

 
ผ่องศรี 



๒๐ 

 

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

ลําดับ 
   ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ  
(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

แ ต่ ง ตั้ งส ม า ชิ ก ส ภ าท้ อ งถิ่ น เป็ น
คณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานใน
เรื่องต่างๆ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            สํานักงาน 
ปลัด 

ณรงศักดิ์ 
 
มิตทิี่ 4. การเสริมสร้างและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภารกิจตามมิติ 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบรูณาการทกุภาคส่วนเพื่อต่อตา้นการทุจรติ 

ลําดับ 
   ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ  
(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิ จ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต 

จัดทําป้ายประสัมพันธ์และปิดประกาศ
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ 

             สํานักงาน
ปลัด 

 
ประธาน 

 
 


