
 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
พ.ศ. 2565 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง 

อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คำนำ 

   แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต พ.ศ. 2565 นี้ จัดทำขึ ้นตามแผนปฏิบัติการป้องกัน          
การทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตดังกล่าวจะสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยในที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยาย
กรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำหนองแดงจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต พ.ศ. 2565 นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วน   
ตำบลหนองแดง ซึ่งได้จัดทำภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้  

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 นี้จะเป็นประโยชน์

และเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง และมีส่วนช่วยให้ผู้บริหาร 
ขององค์การบริหารตำบลหนองแดง แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป สำนักปลัด  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต 
                    พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสชีมพู จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม 
ปี 2565 

หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้างสังคม    
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตสำนึกและความ 
ตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ 
ฝ่ายประจำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. โครงการส่งเสรมิสร้าง
คุณธรรมและจรยิธรรมให้แก่
บุคลากรของ อบต.หนองแดง                           

20,000  

 2.โครงการฝึกอบรมสมัมนา
พัฒนาบุคลากรของ อบต.หนอง
แดง 

20,000  

1.2 การสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น      

 

1. โครงการปลูกป่าและอนรุักษ์
บำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้                         

20,000  

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี

20,000  

1.3 การสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักแกเ่ด็กและ เยาวชน                                                                                                                                                  

1. โครงการส่งเสรมิและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน 

20,000  

2. โครงการฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

30,000  



 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม 
ปี 2565 

หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหารราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

1. กิจกรรมประกาศเจตจำนง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    

-  

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัตริาชการ  

 

1. มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

-  

2. มาตรการออกคำสั่ง 
มอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหัวหน้าส่วนราชการ                             

-  

2.3 มาตรการการใช้ดลุยพินิจ
และใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกจิการบ้านเมือง   
ที่ดี 

 

1. โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ                              

-  

2. มาตรการการมอบอำนาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการเพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ                                    

-  

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล ในการดำเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติตน    
ให้เป็นท่ีประจักษ ์

1. กิจกรรมยกย่องและเชิดชู
เกียรติแก่บคุคล หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                 

5,000  

 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

1. มาตรการ “จดัทำข้อตกลง
การปฏิบัตริาชการ” 

-  

  2. มาตรการ “ดำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรยีน กรณมีี
บุคคลภายนอก หรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนตำบลว่าทุจรติและ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ”                     

-  



 
 
 
 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม 
ปี 2565 

หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การส่งเสริม 
บทบาทและการมี   
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จดัให้มีและเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสาร ในช่องทางที่เป็นการ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มสี่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้   
ทุกขั้นตอน 

1. มาตรการ “ปรบัปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแดงให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน”                                       

-  

2.มาตรการ “การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่สำคญัและ 
หลากหลาย”  

-  

3.มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแดง 

-  

3.2 การรับฟังความคดิเห็นการรบั
และตอบสนองเรื่อง ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน 

1. การดำเนินงานศูนย ์         
รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแดง                                

-  

3.3 การส่งเสรมิให้ประชาชน      
มีส่วนร่วมบริหาร กิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. โครงการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดทำ
แผนชุมชน 

40,000 

 

 

 3. มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง                                    

-  



 
 
 
 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม 
ปี 2565 

หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การเสรมิสร้างและ 
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิ 
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจดัวางระบบและ
รายงาน การควบคมุภายใน ตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด 

1. โครงการจัดทำรายงานการ
ควบคุมภายใน                                    

-  

2. กิจกรรมตดิตาม ประเมินผล
การควบคุมภายใน                

-  

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบรหิารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดำเนินการได ้

1. มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
กำกับดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการ บรรจุแต่งตั้ง การ
โอน (ย้าย)                                                    

-  

2. กิจกรรมการจัดหา 
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน                                       

-  

4.3 การส่งเสรมิบทบาทการ 
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

1. กิจกรรมส่งเสรมิสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของ
ฝ่ายบรหิาร                                                   

- 

 

 

2.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล 

-  

4.4 เสรมิพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ บูรณา
การทุกภาค ส่วนเพื่อต่อต้านการ 
ทุจริต 

1. มาตรการเฝ้าระวังการ     
คอร์รัปชันโดยภาคประชาชน                                    

-  

2.กิจกรรมการติดปา้ย
ประชาสมัพันธ์ กรณีพบเห็นการ
ทุจริต                                              

10,000  


