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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ 
เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  

********************************  
 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการ ทุจริต ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 
โคกหินแฮใ่นการ ต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
 
  เนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ช. ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  
6 มกราคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การ ทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และเพ่ือประโยชน์ใน
การ ขับเคลื่อนแผนงานที่แสดงถึงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน ป้องกัน
พฤติกรรมที่เป็น การขัดกันแห่งผลประโยชน์ สร้างกลไกลในการตรวจสอบการบริหาร และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน ให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ ๆ จึงให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่จะสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
  ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล 
โคกหินแฮเ่ป็นไปอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ ่มีกรอบและแนวทางในการ 
บริหารราชการด้านการป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และเป็นไป
ตาม มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าวข้างต้น จึงให้ขยายแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 
- ๒๕๖๔) ซึ่งจะสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

  
             ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564       

 
 
 

              ( นายเกษมศักดิ์    ทิพย์วงค์ ) 
               ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 
              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่                        

 



 

 

คำนำ 
 

 การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นับเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนและประเทศชาติ 
ที่บ่อนทาลายทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ 
ด้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรง และขยายวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมี
ความสลับซับซ้อนจนยากแก่การปราบปรามให้หมดสิ้นไปโดยง่าย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการจะต้อง
เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไป ด้วยการสร้างระบบการป้องกันและ
ควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน 
ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศสงครามกับการทุจริตคอร์รัปชั่น  

 

  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ.2560 - 2564 ) 
ซ่ึงมุ่งเน้นสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ  

 

  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔) ของององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการ ทุจริต ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 
โคกหินแฮใ่นการ ต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 

   

  เนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ช. ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  
6 มกราคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การ ทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และเพ่ือประโยชน์ใน
การ ขับเคลื่อนแผนงานที่แสดงถึงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน ป้องกัน
พฤติกรรมที่เป็น การขัดกันแห่งผลประโยชน์ สร้างกลไกลในการตรวจสอบการบริหาร และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน ให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ ๆ จึงให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่จะสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

สำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ 

 
 
 
 
 



  แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 องค์การบรหิารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวดันครพนม      ๑ 

 

 
 
 

ส่วนที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 องค์การบรหิารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวดันครพนม      ๒ 

ส่วนที่ 1 
 

บทนำ 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์
สำคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็ เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริ ตของ
บุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่



  แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 องค์การบรหิารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวดันครพนม      ๓ 

เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำ
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
 

2. หลักการและเหตุผล  
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นับเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนและประเทศชาติ ที่

บ่อนทาลายทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ 
ด้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรง และขยายวงกว้างข้ึนอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมี
ความสลับซับซ้อนจนยากแก่การปราบปรามให้หมดสิ้นไปโดยง่าย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการจะต้อง
เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไป ด้วยการสร้างระบบการป้องกันและ
ควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน 
ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศสงครามกับการทุจริตคอร์รัปชั่น  
           

ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการ หรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ   โดยมุ่งเน้นการสร้าง 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กำหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี   ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต”   



  แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 องค์การบรหิารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวดันครพนม      ๔ 

 
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -  2564 )  
ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย
หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ 
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI) 

 

  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการ ทุจริต ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคก
หินแฮ่ในการ ต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
 
  เนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ช. ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  
6 มกราคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การ ทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และเพ่ือประโยชน์ใน
การ ขับเคลื่อนแผนงานที่แสดงถึงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน ป้องกัน
พฤติกรรมที่เป็น การขัดกันแห่งผลประโยชน์ สร้างกลไกลในการตรวจสอบการบริหาร และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน ให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ ๆ จึงให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่จะสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

 
 
 
 



  แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 องค์การบรหิารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวดันครพนม      ๕ 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 2) เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)  

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

4. เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 



  แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 องค์การบรหิารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวดันครพนม      ๖ 

 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

1 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 1 0.00

2 มาตรการกำหนดงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 1 0.00

3 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 1 15,000.00

4 มาตรการ ประกาศ“นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่” 1 0.00

5 มาตรการประกาศ “เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy)” 1 0.00

6 กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง 

ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

1 0.00

7 กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต 1 10,000.00

8 มาตรการเพิ่มประสิทธิ ภาพการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ 1 0.00

9 โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิต พัฒนาความเป็นอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 1 0.00

10 โครงการเด็กดีมีเงินออม 1 0.00

11 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 1 10,000.00

12 โครงการคุณธรรมนำชีวิต 1 5,000.00

13 โครงการพาน้องเข้าวัด 1 3,000.00

14 โครงการวันแม่ 1 3,000.00

15 กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 0.00



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

16 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 2 0.00

17 มาตรการกำหนดงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 2 0.00

18 มาตรการ ประกาศ“นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่” 2 0.00

19 กิจกรรม รับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยกำกับดูแล การปฏิบัติราชการ 2 0.00

20 กิจกรรมศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ 2 0.00

21 กิจกรรม “ให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 3 0.00

22 มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ 3 0.00

23 กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล” 

(ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)

3 0.00

24 มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริการส่วนตำบล (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 3 0.00

25 โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน (แผนพัฒนาตำบล) 3 0.00

26 โครงการศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ 3 0.00

27 มาตรการกำหนดช่องทางหลักเกณฑ์การร้องทุกข์ร้องเรียน 

และขั้นตอนการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

3 0.00

28 กิจกรรม การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ 3 0.00

29 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ 3 0.00



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

30 โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน (แผนพัฒนาตำบล) 3 0.00

31 มาตรการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ 3 0.00

32 มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 3 0.00

33 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ 3 0.00

34 โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

4 0.00

35 มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ 4 0.00

36 มาตรการส่งเสริมให้มีการ ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 4 0.00

37 กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 4 0.00

38 มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 4 0.00

39 โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ 4 0.00

40 โครงการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 4 30,000.00

41 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 4 0.00

42 กิจกรรม เว็บบอร์ด/เว็บไซต์ ใช้ เผยแพร่ ส่งเสริมแนวคิด และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 4 0.00

43 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 2 0.00

44 มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 2 0.00



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

45 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 2 0.00

46 โครงการ “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 2 0.00

47 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 2 0.00

48 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2 20,000.00

49 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 2 0.00

50 มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 2 0.00

รวมทั้งสิ้น 96,000.00 45 43 44 44

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


