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   องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ ศ .๒๕๖๔ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕9ได้มี
มติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแปลงแนวทางและมาตรการสู่การ
ปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้หน่วยงานภาครัฐ
ด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กรอบ
ยุทธศาสตร์ ระยะ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปด้านต่างๆ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี
พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการเพ่ือให้การบริหารจัดการ
เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีต่อไป 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดอืน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

(นายหิรัญวุฒิ บุญล้อม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
   การทุจริตเป็นปัญหาของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าของการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแช่งชันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้ นอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง 
การปกครอง และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานใน
ภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งชันกับต่างประเทศ
ได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมกัน โดยการปลูกฝังความชื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบมี
วินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง 
   ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเป็นชอบยุทธศาสตร์ขาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖0-๒๕๖๔) กรอบยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี และแผนปฏิรูป
ด้านต่างๆ 
   เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
ไผ่ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกล
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประส งค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึนเช่นเดียวกัน 

  ลักษณะการทุจริตในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
  ๑. การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชีการจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 

๔. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
๗. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมีและอิทธิพลท้องถิ่น 

  สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
  ๑. โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ ระดับสูง ก็เป็น
อีกโอกาสหนึ่งทีท่ าให้เกิดการทุจริต 
  2.สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมาก 
  ๓. การขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ทับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้ 
  ๔. การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

 /5.การได้รับค่าตอบแทน... 



๕. การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายไต้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม "รายได้พิเศษ" ให้กับตนเองและครอบครัวยิ่งขึ้น 

๖. การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละบายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะขีด ผลประโยชน์ส่วนรวมน้อยลง และ
มีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึด ผลประโยชน์ส่วนรวม 

๗. มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความชื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด

เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนชื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉาดย่อมจะท าการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บางหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

หมายเหตุ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง
ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถน า SWAT Analysis และMcKinsey's ๗s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใช้ในการวิเคราะห์
ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ 

๒.หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุ่นแรง

และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของซาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในต้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอรัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อกระบวนการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception  Index-CP) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รั ปชั่นทั่ ว โลกที่จัดโดยองค์กรเ พ่ือ ความโปร่งใสนานาชาติ  
(Transparencjinternational IT) พบว่าผลคะแนนของไทยระหว่างปี ๒๕๕๕- ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕-๓๘ คะแนน 
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเชียและล่าสุดพบว่าคะแนนของประเทศไทยปี 
๒๕๕๔ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑0๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-
UNCAC) พ.ศ. 6๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไมได้ มีแนวโน้มที่ลดลงถอยลง สาเหตุ 

/ที่ท าให้... 



ที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็น
สังคมท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง(Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์
ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้องยึดติดกับกระแส
บริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่อง คนมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทด างานของกลไกหรือความพยายามที่ ได้กล่าวมาข้างต้นไม่
สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและตลอดจน
ประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและตลอดจน
ประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ในความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้ งชาติต้าน
ทุจริต" มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕o ในปี พ.ศ.๒๕'๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองไม่การต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption perception Index : CPI)

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
การป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามทุจริตอย่างแท้จริง 

3.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
  ๑. เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  ๒. เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
  ๓. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 



๔. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People's audit)ของภาค
ประชาชนในการบริหารกจิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
๕. เพ่ือพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๔. เป้าหมาย 
  ๑. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ้ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประขา
ชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม 
  ๒. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ 
  3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอรับจากทุกภาคส่วน 

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
  ๑. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซ่ึงการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Coruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
  ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามามรถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  ๓. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่รวมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการ สร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
  ๔. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
  ๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตันแบบ
ด้านการป้องกันการการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกัน
เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 

 

 

 



 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ/
บาท 

(ข้อบัญญัติ) 

ไตรมาสที1่ ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 หมายเหต ุ
(รูปแบบกิจกรรม/โครงการ) ต.ค. 

63 
พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 โครงการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาล 

0.00             จับอบรมโครงการใหผู้้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล 

2 โครงการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรม 

0.00             จัดอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมและจรยิธรรมฯ 

3 โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 0.00             ให้พนักงานและลูกจ้างจดัท าสมดุบันทึกผลการปฏิบัติงาน
ประจ าทุกวัน และส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกสิ้นเดือนของ
ทุกเดือน 

4 โครงการส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

0.00             จัดอบรมโครงการส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรม ให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน 

5 โครงการฝึกอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

40,000             จัดอบรมโครงการส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรม ให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน 

6 มาตรการส่งเสรมิการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00             เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองไผ ่

7 มาตรการ เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต 

0.00             เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ให้บุคลากร
ในสังกัดไดร้ับทราบและถือปฏิบตัอิย่างเคร่งครัด 

8 โครงการเสรมิสร้างความซื่อสัตย์
สุจรติ และปลูกฝังทัศนคติ 
วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุ
จิต 

0.00             จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความ ซื่อสัตย์ สจุริต และปลูกฝัง
ทัศนคติวัฒนธรรมทีด่ีในการต่อต้านการทุจริตให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 

9 กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0.00             จัดประชุมประจ าเดือนและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
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10 มาตรการ จัดท าคูม่ือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

0.00             จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้พนักงานทุส่วน 

11 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ี
สีเขียว ในพ้ืนท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองไผ ่

40,000             จัดโครงการปลูกต้นไม้ในเขตพื้นทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองไผ ่

12 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

40,000             จัดอบรมการส่งเสรมิการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

13 โครงการปลูกผักริมรั้ว 40,000             จัดกิจกรรมปลูกผักรมิรั้วให้กับชุมชน 
14 โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
40,000             ประชาสมัพันธ์ และจดัอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการสรา้ง

อาชีพฯ 
15 โครงการคณุธรรมสานสายใย

ครอบครัว 
40,000             จัดอบรมให้กับผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียน

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ ่
16 โครงการพาน้องท่องธรรมะ 0.00             จัดอบรมให้กับผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียน

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ ่
17 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 40,000             จัดอบรมให้กับผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียน

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ ่
18 โครงการประกวดค าขวัญต่อตา้น

การทุจริต 
10,000             ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับโครงการประกวดค าขวญัต่อต้านการ

ทุจริต ให้เด็กและเยาวชนส่งค าขวัญเข้าประกวด 

19 โครงการสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(โตไปไม่โกง) 

30,000             จัดกิจกรรมส่งเสรมิที่ปลูกฝังความซื่อสัตยส์ุจรติให้กับเด็กเล็ก 
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20 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

120,000             จัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองไผ ่

21 กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00             ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจรติของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ ่

22 มาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 

0.00             ก าหนดหลักเกณฑเ์กี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลฯ 

23 มาตรการออกค าสั่งมอบหมาย
ของนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 

0.00             ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตาม
กฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 

24 กิจกรรม สร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

0.00             การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ 

25 กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

0.00             จัดท าทะเบียนคมุเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกเป็นหมวด
รายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

26 กิจกรรมการพัฒนาแผนและ
กระบวนการจดัหาพสัด ุ

0.00             จัดเก็บข้อมลูในการจัดซื้อจัดจ้าง 

27 กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

0.00             จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพสัด ุ

28 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจดัซื้อ-จัดจ้าง 

0.00             รวบรวมข้อมลูกระบวนการจดัหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ
เกี่ยวกับการจดัซื่อจัดจ้าง 
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29 กิจกรรมจดับริการสาธารณและ
การบริการประชาชนให้เกิดความ
พึ่งพอใจแก่ประชาชนโดยเท่า
เทียมกันและไมเ่ลือกปฏิบัต ิ

0.00             ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณ ให้ประชาชนได้รบัความ
พึงพอใจโดยเท่าเทียมกับและไม่เลอืกปฏิบัติ 

30 โครงการจ้างส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

20,000             ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลตามรูปแบบท่ีก าหนด 

31 กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการ
ติดต่อราชการ 

0.00             จัดท าค าสั่งคณะท างานเพื่อก าหนดตัวบุคคลผูร้ับผดิชอบ และ
ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

32 มาตรการยกระดับคณุภาพการ
บริการประชาชน 

0.00             จัดให้มีระบบหรือเครื่องมือการปฏบิัติงานท่ีมีความเป็นธรรม 

33 กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

0.00             จัดท าแบบฟอร์มค าร้องต่างๆไว้บรกิาร ณ ส านักงานและลง
หน้าเว็บไซต ์

34 มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัตริาชการ 

0.00             การออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏบิัติราชการแทน 

35 มาตรการมอบอ านาจของนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00             การออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกให้รองนายกปฏิบัติ
ราชการแทน 

36 มาตรการมอบอ านาจเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

0.00             การออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกให้รองนายกปฏิบัติ
ราชการแทน 

37 โครงการพ่อ-แม่ดเีด่น 0.00             จัดกิจกรรมการคัดเลือกพ่อแม่ดีเดน่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองไผ ่

38 กิจกรรมมอบประกาศเกียรติคณุ
แก่สตรดีีเด่น 

0.00             จัดกิจกรรมการคัดเลือกสตรีดเีด่นในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองไผ ่
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39 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติของ
หน่วยงาน/บุคคลทีประพฤตติน
ให้เป็นท่ีประจักษ ์

0.00             จัดกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏบิัติตนใหเ้ป็นที่ประจกัษ์ 

40 กิจกรรมการเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบตัิตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

0.00             จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบใบประกาศแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่นท่ีผ่านการคัดเลือกและได้คะแนน
สูงสุด 

41 มาตรการจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 

0.00             การท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัตริาชการของพนักงานใน
สังกัด 

42 กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองไผ ่

0.00             จัดกิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองไผ ่

43 มาตรการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองค์กรอิสระ 

0.00             การจัดเตรียมเอกสารรองรบัหน่วยตรวจสอบและการปฏิบัติ
ตามข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบ 

44 มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน 

0.00             การออกค าสั่งแต่งตั้งผูร้ับผดิชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

45 มาตรการด าเนินการเกีย่วกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหนา้ที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองไผ่ว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิ
ชอบ 

0.00             จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองไผ ่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการด าเนินงาน 
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46 มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารขอองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองไผ่ใหม้ีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

0.00             การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจดัสถานท่ีให้ประชาชนเข้า
ตรวจสอบข้อมลู 

47 กิจกรรมการออกระเบียบจดัตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองไผ ่

0.00             การออกค าสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

48 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

0.00             จัดกิจกรรมอบรมให้ความรูต้าม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 

49 มาตรการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่
ส าคัญและหลากหลาย 

0.00             จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนท้ัง
ในและนอกพ้ืนท่ีได้ทราบ 

50 กิจกรรม การเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารดา้นการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และการรบั
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการ
คลัง 

0.00             เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกับงบประมาณ รายการบญัชีรับ
จ่ายเงินประจ าปี และการจดัซื้อจดัจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ 

51 มาตรการ จัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองไผ ่

0.00             การจัดให้มีแลเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

52 โครงการจดัสื่อประชาสมัพันธ์ 60,000             การจัดสื่อประเภทต่างๆเพื่อให้เกดิการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

53 โครงการจดัประชาคมแผนชุมชน 0.00             การจัดประชุมประชาคมระดับหมูบ่้านและต าบลเพื่อรับทราบ
ปัญหาของประชาชน 
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54 มาตรการด าเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองไผ ่

0.00             จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทีผู่้รับผดิชอบรับเรื่องร้องเรยีน/ร้อง
ทุกข์ 

55 โครงการ อบต. พบประชาชน 75,000             ประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อคัดเลอืกกิจกรรมและงานใน
หน้าท่ีที่จะน าไปให้บริการแก่ประชาชนท้ัง 18 หมู่บ้าน 

56 มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อน 
ร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

0.00             การออกค าสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีผูร้บัผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับ
เหตุเดือดร้อนร าคาญ 

57 กิจกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

0.00             การรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องทุกข์/ร้อย
เรียน ตามก าหนด 

58 มาตรการ แต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ ่

0.00             การออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ ่

59 โครงการประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมต าบล 

30,000             การจัดประชุมประชาคมระดับหมูบ่้านและต าบลเพื่อรับทราบ
ปัญหาของประชาชน 

60 มารการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดท าแผนชุมชน 

0.00             ประชาสมัพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 

61 มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็นคระ
กรรมการตรวจรับงานจ้าง 

0.00             จัดกิจกรรมอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องระเบยีบว่าด้วยการพัสด ุ

62 กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองไผ ่

20,000             การออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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63 มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ ่

0.00             การออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิลผลการปฏิบัติ
ราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

64 โครงการจดัท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีงบประมาณ 

0.00             การออกค าสั่งแบง่งานของแต่ละสว่นงาน/กองงาน/ค าสั่งแบ่ง
งานระดับองค์กร 

65 โครงการจดัท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 

0.00             แต่งตั้งคณะกรรมการตดิตามผลการควบคุมภายในระดับ
องค์กร 

66 กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

0.00             แต่งตั้งคณะท างานตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายใน 

67 มาตรการตดิตามประเมินผล
ระบบควบคมุภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองไผ ่

0.00             ให้ทุกส่วนราชการด าเนินการบริหารจัดการความสี่ยงในส่วนท่ี
รับผิดชอบและมีการตดิตามผลระหว่างปี 

68 มาตรการส่งเสรมิให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล 
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้งการโอนย้าย 

0.00             แต่งตั้งคณะกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก าหบัดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งตั้ง 
การโอนย้าย 

69 กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

0.00             การจัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆตามระเบียบฯ 
โดยเปดิเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองไผ ่

70 กิจกรรมการมสีวนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการ
รับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองไผ ่

0.00             การออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
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71 กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

0.00             คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือก
ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจดัซื้อจัดจ้าง ได้แก่ 
กรรมการตรวจการจ้าง 

72 โครงการอบรมกรรมการตรวจ
การจ้าง 

0.00             จัดอบรมให้คระกรรมการตรวจการจ้าง 

73 กิจกรรมการส่งเสรมิและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

50,000             จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

74 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของฝ่าย
บริหาร 

0.00             จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นใช้เพื่อศึกษาในการบริหารและการปฏิบัติงาน 

75 กิจกรรมการมสี่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

0.00             แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ เป็น
คณะกรรมการร่วมในการปฏิบตัิงานในเรื่องต่างๆ 

76 มาตรการเฝ้าระวังการคอรร์ัปชั่น
โดยภาพประชาชน 

0.00             เชิดคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการ
เฝ้าระวังการคอรร์ัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

77 มาตรการส่งเสรมิและพัฒนา
เครือข่ายดา้นการป้องกันการ
ทุจริต 

0.00             แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐและภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
ไผ ่

78 กิจกรรมการตดิป้าย
ประชาสมัพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 

10,000             ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
ไผ ่

 
 
 
 



 
 


