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องคการบริหารสวนตำบลบานกลวย
อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ

คำนำ
ตามที่ องคการบริหารสวนตำบลบานกลวย ไดมีการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป
(พ.ศ. 2560-2564) ขององคการบริหารสวนตำบลบานกลวย โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนการกำกับดูแล
องคกรที่ดีและเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ราชการของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนไปอยางมี
ประสิท ธิภาพโปรงใสตรวจสอบไดอันจะเปนการเสริมสรางภาพลัก ษณแ ละเกียรติศักดิ์แหงการเปนองคก ร
ภาครัฐสรางความเชื่อมั่นและศรัทธาใหกับประชาชนและผูรับบริการไดอยางยั่งยืนตอไป นั้น
ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ไดมีมติ
เห็นชอบใหขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) ใหใชตอไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อประโยชนในการขับเคลื่อนแผนงานและ
ใหสอดคลองกับหวงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติฯ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตำบลบานกลวย
จึงไดขยายกรอบระยะเวลาเปนสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใหมีผลบังคับใชตอเนื่องครอบคลุมใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดวย โดยใชโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ดังเชนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ ใน
แตละมิติและประเด็นยุทธศาสตร
ทั้งนี้หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕6๕ ขององคการบริหารสวนตำบล
บานกลวยจะเปนเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนเจตจำนงและนโยบายการบริหารงานดวยความ
สุจริตเพื่อเปนการกำกับดูแลองคกรที่ดีของนายกองคการบริหารสวนตำบลบานกลวยตอไป

องคการบริหารสวนตำบลบานกลวย
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สารบัญ
เนื้อหา
สวนที่1 บทนำ
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองคกร
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงคของการจัดทำแผน
เปาหมาย
ประโยชนของการจำแผน
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๒๕
สวนที่ ๒ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
ขององคการบริหารสวนตำบลบานกลวย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ
สวนที่3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน
มิติที่ ๑ การสรางสังคมไมทนตอการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
มิติที่ ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

หนา
1
2
5
5
5
7
8

15
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41
73
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สวนที่ 2
บทนำ
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองคกร
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวัตถุประสงคเพื่อตองการ
บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้นตลอดจนบุคคลหรือ
หนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการทุจริตเพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก การ
กระจายอำนาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นแมวาโดยหลักการแลวการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงคสำคัญ
เพื่ อใหบริการตางๆของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต
ในทางปฏิบัติทำใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น จำแนกเปน 7 ประเภทดังนี้
๑) การทุจริตดานงบประมาณการทำบัญชีการจัดซื้อจัดจางและการเงินการคลังสวนใหญเกิด
จากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔) สภาพหรือลักษณะปญ หาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
๖) สภาพหรือลักษณะของปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย
ในการตรวจสอบของภาคสวนตางๆ
๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจบารมีและอิทธิพลทองถิ่นสาเหตุ
และปจจัยที่นำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปประเด็นไดดังนี้
1) โอกาส แม ว า ในป จ จุ บั น มี ห น ว ยงานและกฎหมายที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต แตพบวายังคงมีชองวางที่ทำใหเกิดโอกาสของการทุจริตซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการ
บังคับใชกฎหมายที่ไมเขมแข็งกฎหมายกฎระเบียบไมรัดกุมและอำนาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็
เปนอีกโอกาสหนึ่งที่ทำใหเกิดการทุจริต
๒) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยมสังคมทุนนิยม
ทำให คนในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ำรวยดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มี แนวโนม ที่จ ะทำ
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้
๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจางเปนเรื่องของ
การผูกขาดดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจในบางครั้งพบ บริษัท มีการใหสินบนแก
เจาหน าที่เพื่อใหต นเองไดรับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
๕) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจายความยากจนถือเป น
ปจจัยหนึ่งที่ทำใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้นทำให
เจาหนาที่ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม“รายไดพิเศษ”ใหกับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรมคุณธรรมในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการ
เนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบันพบวาคนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลงและมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้นมอง แตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม
7) มีคานิยมที่ผิดปจจุบัน คานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดีคนที่มีความซื่อสัตย
สุจริตเปนยกยองคนที่มีเงินคนที่เปนเศรษฐีมหาเศรษฐีคนที่มีตำแหนงหนาที่การงานสูงดวยเหตุนี้ผูที่มีคานิยมที่
ผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดาเห็นคนซื่อเปนคนเซอเห็นคนโกงเปนคนฉลาดยอมจะทำ
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวงโดยไมมีความละอายตอบุญและบาปและไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง
๒. หลักการเหตุผล
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวางโดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติเปนปญหา
ลำดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวน |
ในสั งคมไทยไม วาจะเป น ภาคการเมือ งภาคราชการโดยเฉพาะองคกรปกครองสว นท อ งถิ่น มัก ถูก มองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอซึ่งไดสงผลสะเทื อนตอ กระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาตอ ระบบการ
ปกครองสว นทอ งถิ่นอยา งยิ่งสงผลใหภ าพลักษณ ของประเทศไทยเรื่องการทุจ ริตคอรรัป ชัน มีผลในเชิงลบ
สอดคล องกับ การจัด อัน ดั บ ดัช นีชี้ วัดภาพลัก ษณ ค อรรัป ชัน (Corruption Perception Index-CPI) ซึ่งเป น
เครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency
International-IT) พบวาผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป ๒๕๕๕-๒๕๕๘ อยูที่ ๓๕-๓๘ คะแนนจาก
คะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในป ๒๕๕๘ อยูอันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลกและเปนอันดับที่ ๓ ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซียและลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป ๒๕๕๙

ลดลง ๓ คะแนนจากป ๒๕๕๘ ไดลำดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย
เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูงแมวาในชวงระยะที่ผานมาประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึง
ความพยายามในการปราบปรามการปองกันการทุจ ริตไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภ ายใตอนุสัญ ญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC)
พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริต
แหงชาติไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว ๓ ฉบับ แตปญหาการ
ทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่ลดนอยถอยลงสาเหตุที่ทำใหการทุจริตเปนปญหาที่สำคัญของสังคมไทย
ประกอบดวยป จ จั ยทางดา นพื้ นฐานโครงสรางสังคมซึ่งเปน สั งคมที่ ตั้งอยูบ นพื้ น ฐานความสัม พั น ธแ นวดิ่ ง
(Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของสังคมอุป ถัม ภที่ทำใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือ
เกื้อกูลกันโดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและพวกพองยึดติดกับกระแสบริโภคนิยมวัตถุนิยมติดความสบายยกยอง
คนที่มีเงินและมีอำนาจคนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชั่นเปนเรื่องปกติที่ยอมรับไดซึ่งนับ ไดวาเป น
ปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว
ผนวกกับ ปจ จัยทางดานการทำงานที่ไมไดบูรณาการความรว มมือของทุกภาคสวนไวดวยกันจึงสงผลใหการ
ทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมาขางตนไมสามารถทำไดอยางเต็มศักยภาพขาดความเขมแข็ง
ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ ๓ เริ่มจากป
พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติ
ใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบโดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมืองหนวยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยกำหนดวิสัยทัศน“ ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้ง
ชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index: CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้นการ
บริห ารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมมาภิบาลที่สูงขึ้นเจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตาง
จากที่ เป น อยู ในป จ จุ บั น ไม ใชต ำแหน ง หน า ที่ ในทางทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบโดยได ก ำหนดยุ ท ธศาสตรก าร
ดำเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตรดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index: CPI)

ดังนั้นเพื่อใหการดำเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปรงใสสรางคานิย มวัฒ นธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนำไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง องคการบริหารสวนตำบล
บานกลวยจึงไดจัดแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อเปนมาตรการแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐเพื่อใหทุกหนวยงานในองคการบริหารสวนตำบลบานกลวยใชเปนกรอบแนวทางใน
การดำเนิ น การปอ งกัน การทุจริตขององคการบริห ารสวนตำบลบ านกลว ยทั้ งนี้ไดมุงเนนใหการดำเนิน การ
ป อ งกั น การทุ จ ริต เป น ไปอย า งตอ เนื่ อ งสร างระบบราชการที่ มี ความโปรงใสจั ด ระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ต ามมาตรฐานคุณ ธรรมจริย ธรรมความคุมคาเปดเผยขอมูลขาวสารปรับ ปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการรณรงคและปลูก
จิตสานึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปน
เรื่องที่สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
องคก ารบริห ารส ว นตำบลบ านกล ว ยได เล็ งเห็ น ถึ งความสำคัญ และตระหนัก ถึ งป ญ หาการทุจ ริ ต
คอรัปชั่นปญ หาผลประโยชนทับซอนและการพัฒ นาคุณธรรมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการจึงได
จัดทำแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อเปนแผนปฏิบัติการในการ
ดำเนิ นการเรื่องโปรงใสในการดำเนิน งานขององค กรปกครองสว นทอ งถิ่ น (Integrity and Transparency
Assessment-ITA) อันจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกรใหสามารถทำงานดวยความโปรงใสตามหลักนิติ
ธรรมหลักคุณธรรมโดยประชาชนมีสวนรวมสามารถใชทรัพยากรอยางคุมคาและรับผิดชอบตลอดจนสามารถ
ตรวจสอบไดและเปนไปตามแผนจังหวัดเพชรบูรณใสสะอาด
วิสัยทัศน
พัฒนาตำบลใหเปนเมืองนาอยูเปนองคกรที่โปรงใสและใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ
๑. สรางสังคมเปนธรรมและสังคมที่มีคุณภาพ
๒. พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม
๓. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพฯ
๔. สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครอง
๒) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝาย
การเมืองขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถิ่น
๓) เพื่ อใหการบริห ารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริห ารกิจการ บานเมืองที่ดี
(Good Governance)
๔) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (People's participation) และตรวจสอบ (People's audit) ของภาค
ประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
๔. เปาหมาย
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท อ งถิ่น มีจิ ตสำนึ ก และความตระหนัก ในการปฏิบั ติ ห นา ที่ ราชการให บั งเกิด ประโยชน สุข แก
ประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
๒) เครื่องมือมาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของขาราชการ
๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับ สนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสว น
ทองถิ่นที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอำนาจอยางเหมาะสม
๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
๕. ประโยชนของการจัดทำแผน
๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสำนึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณใน การ
ตอต านการทุจ ริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณ ธรรม จริย ธรรม หลัก ธรรมมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกตใชในการทำงานและชีวิตประจำวัน
๒) องคก รปกครองสวนทองถิ่น สามารถบริห ารราชการเปนไปตามหลักบริห ารกิจกา บานเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได

๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ พลเมือง
ที่มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่น แนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตนแบบ
ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือ กันเปน
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๕
ขององคการบริหารสวนตำบลบานกลวย
หมายเหตุ : แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวน
ตำบลบานกลวย ขยายกรอบระยะเวลาใหมีผลบังคับใชตอเนื่องครอบคลุมในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖๕ ดวย
โดยใชโครงการ/กิจ กรรม/มาตรการ ดังเชนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในแตละมิติและประเด็นยุทธศาสตร
ทั้งนี้เปนไปตามประกาศองคการบริหารสวนตำบลบานกลวย เรื่อง การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แนวทางตามหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ ที่ พช ๐๐๒๓.๔/ว 4420 ลง
วัน ที่ ๑4 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แจ งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบั ติการป อ งกันการทุจ ริต ขององคก ร
ปกครองสวน ทองถิ่น

ส่วนที 2

มิติ

1.การสรางที่
ไมทนตอการ
ทุจริต

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2562-2565)
องคการบริหารสวนตำบลบานกลวย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
ป2562
ป 2563
ป 2564 หมายเหตุ
มาตรการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑.การสราง สังคม 1.1.1(1)โครงการ ปดทอง
15,250
15,250
15,250
ที่ไม ทนตอการ
ทุจริตความ
ตระหนัก แก
บุคลากร ทั้ง
ขาราชการ
การเมือง ฝาย
บริหาร ขาราชการ
การเมืองฝาย สภา
ทองถิ่นและฝาย
ประจำ ของ อปท.

๑.๒ การสราง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
หางไกลทุจริต แก
ประชาชน ใน
ทองถิ่น

หลังพระ(หลักการบริหาร
จัดการบานเมืองทีดี)

1.1.1 (2)โครงการอบรม
ความรู เกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องตน

18,050

18,050

18,050

-

1.1.2มาตรการ สงเสริมการ
ปฏิบัติงานตามาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรม ของ
พนักงานสวนตำบล และ
พนักงานจาง องคการบริหาร
สวน ตำบลบานกลวย

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

1.1.3 โครงการ ปองกัน
ผลประโยชนทับ ชอน

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

1.2.1โครงการ ทองถิ่นบาน
กลวยโปรงใสหางไกลทุจริต

18,050

18,050

18,050

-

1.2.2 โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี

100,000

100,000

100,000

-

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
1.2.3 โครงการปดทอง

ป2562
งบประมาณ
(บาท)
70,000

ป 2563
ป 2564 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
700,000 700,000
-

หลังพระ (มิตดิ านขยะ)
1.3 หารสราง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แกเด็กและ
เยาวชน

1.3.1 โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมสำหรับ
เยาวชนแประชาชนตำบล
บานกลวย

50,000

50,000

50,000

-

1.3.2 โครงการหนูนอยรี
ไซเคิล

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

1.3.3 โครงการ อสม.
นอย

30,000

30,000

30,000

-

1.3.4 โครงการหนู
เปนเด็กดีมีคณ
ุ ธรรม

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

มิติ

ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

2.การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต

2.1 การแสดง
เจตจำนงทาง
การเมืองในการ
ตอตานการ
ทุจริตของ
ผูบริหาร

2.1.1 ชื่อโครงการ
มาตรการการแสดง
เจตจำนงทางการเมืองใน
การทุจริตของผูบริหาร
องคกรปกคลองสวนทอง

2.2 มาตรการ
สรางความ
โปรงใสในการ
การปฏิบัติ
ราชการ

2.2.1 มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล

ป2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ป 2563
ป 2564 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
ไมใช
งบประมาณ

ถิน่ ดวยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

2.2.2(1)กิจกรรมควบคุม
การเบิกจายตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

2.2.2 (2)กิจกรรมการ

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

2.2.3 กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและ
การบริการประชาชน
เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชานโดยทัดเทียม
กันและไมเลือกปฏิบัติ

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

2.3.1มาตรการยกระดับ
การปฏิบัตหิ นาที่ตาม
หลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

(ถือปฏิบัติตามระเบียบ)

พัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง

2.3 มาตรการ
การใชดุลพินิจ
และใชอำนาจ
หนาที่ใหเปนไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
2.3.2 มาตรการการมอบ
อำนาจ อนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

2.4 การเชิดชู
เกียติแก
หนวยงาน/
บุคคลในการ
ดำเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปน
ที่ประจักษ

ป 2563
ป 2564 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
ไมใช
งบประมาณ

2.4.1 โครงการยกยอง
เชิดชูเกียรติ หนวยงาน/
บุคคลที่มีความซื่อสัตย
สุจริต มีคุณธรรม

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

2.4.2 โครงการเชิดชู
เกียรติบคุ คลที่ชวยเหลือ
กิจการสาธารณะหรือมีจิต
สาธารณะ

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

2.2.3โครงการเชิดชู
เกียรติบคุ คลดำรงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

2.5.2 มาตรการใหความ
รวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องคกรอิสระ

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

2.5.3มาตรการกำกับการ
ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียนกลาวหาบุคลากร
ในองคกรปกครอง

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

2.5 มาตรการ 2.5.1 มาตรการ จัดทำ
จัดการในกรณี
ไดทราบ หรือรับ
แจง หรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต

ป2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ขอตกลงการปฏิบตั ริ าชา
การ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป2562
งบประมาณ
(บาท)

3.การ
สงเสริม
บทบาท
และการมี
สวนรวมของ
ภาค
ประชาชน

3.1 จัดใหมี
และเผยแพร
ขอมูลขาวสารใน
ชองทางที่เปน
การอำนวยความ
สะดวกแก
ประชาชนไดมี
สวนรวมในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจ
หนาที่ของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นได
ทุกขั้นตอน

3.1.1โครงการปรับปรุง
พัฒนาศูนยขอมูลขาวสาร
ขององคการบริหารสวน
ตำบลบานกลวย

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

3.1.2 โครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารและการ
จัดซื้อจัดจางขององคการ
บริหารสวนตำบลบาน
กลวย

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

3.1.3 3.1.1โครงการ
ปรับปรุงพัฒนาศูนยขอมูล
ขาวสารขององคการ
บริหารสวนตำบลบาน
กลวย

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

3.2 การรับฟง
ความคิดเห็นการ
รับและ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รอง
ทุกขของ
ประชาชน

3.2.1 โครงการเวที
ประชาคม

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

3.2.2 มาตรการจัดการ
เรื่องราวรองทุกข/
รองเรียนขององคการ
ปกครองสวนทองถิ่น

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

3.2.3มาตรการจัดการ
เรื่องราวรองทุกข/
รองเรียนขององคการ
ปกครองสวนทองถิ่น

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

3.3.1 โครงการจัดทำ
แผนพัฒนา

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

3.3.2กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององคการ
บริหารสวนตำบลบาน
กลวย

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

3.3 การสงเสริม
ใหประชนมีสวน
รวมบริหาร
กิจการของ
อปท.

ป 2563
ป 2564 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)

มิติ

ภารกิจตามมิติ

4.การ
เสริมสราง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่น

4.1การจัดวาง
ระบบการ
ตรวจสอบ
ภายในและการ
ควบคุมภายใน

4.1.1 โครงการจัดทำ
แผนตรวจสอบภายใน
ประจำป

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

4.1.2กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

4.2การ
สนับสนุนใหภาค
ประชาชนมี
สวนรวม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามหรือ
การบริหาร
ราชการตาม
ชองทางที่
สามารถ
ดำเนินการได

4.2.1 มาตรการสงเสริม
ใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบกำกับดูแลการ
บริหารงานบุคคล

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

4.2.2 (1)กิจกรรมการ
รายงานผลการใชจายเงิน
ใหประชาชนไดรับทราบ

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

4.2.2(2)กิจกรรมสงเสริม
ใหประชาชนมีสวนรวมใน
การเขารวมสังเกตการณ
งานกอสราง

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

4.2.3(1)กิจกรรมอบรม
การตรวจการจาง

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

4.2.3(2)ประชาสัมพันธ
การตรวจการจาง

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

4.3.1 โครงการอบรมขอ
กฎหมายและอำนาจ
หนาที่ของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตำบล
บานกลวย

15,000

-

-

-

4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป2562
งบประมาณ
(บาท)

ป 2563
ป 2564 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)

มิติ

ภารกิจตามมิติ

4.4 เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน
(community) และ
บูรณาการทุกภาค
สวนเพื่อตอตานการ
ทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป2562
งบประมาณ
(บาท)

ป 2563
ป 2564
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)

หมายเหตุ

4.3.2 กิจกรรมสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาทองถิ่น

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

4.4.1 กิจกรรมสงเสริม
ชุมชนเฝาระวังการ
ทุจริต

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

4.4.2โครงการชุมชน
พลังผูนำชุมชนและภาคี
เครือขายตำบล

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

