
 

  รายงานผลการติดตามประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ  

รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

 

 

 

 

    

 

     

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  

อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

 



ค าน า    

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ได้ด าเนินการจัดท าและประกาศใช้แผนปฏิบัติการ ป้องกัน
การทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  
ด าเนินการรายงานผลกรด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 รอบ ๖ เดือน ในเดือนเมษายน รอบ ๑๒ เดือน ในเดือนตุลาคม ให้ ส านักงาน 
ป.ป.ช.ทราบ นั้น  

   บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการจัดท า แผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ได้ด าเนินการประชุมเพ่ือติดตาม และประเมินผล การน า 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 1๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดท ารูปเล่มรายงานผลการน าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่
การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 ขึ้น    
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สารบัญ  

เรื่อง                                                                                                                      หน้า   
ค าน า               
สารบัญ                
ส่วนที่ ๑ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)                                           ๑           
ส่วนที่ ๒ แบบรายงานความคืบหน้าและผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฯ 
         ที่ด าเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างด าเนินการ    
มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ 
การเมือง  ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.1 (1) โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคคล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ   

ปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากร ผู้น าชุมชน อสม.และประชาชน 
     1.1.1  (2) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
     1.1.2  (1) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน 
               ท้องถิ่น” 
     1.1.2  (2) มาตรการ”เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
     1.1.3  (1) กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง 
               สว่นท้องถิ่น 
     1.1.3 (2) มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

       1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
               1.2.2 (1) คุ้มครอง ดูแลบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               1.2.3 (1) ฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน 
       1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
     1.3.1 (1) โครงศูนย์เยาวชน องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

มิต ิ2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
       2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
             (1) กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

   2.2.1 (1) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
   2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
   2.2.2 (2) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
  2.2.2 (3) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการ 
  2.2.3 (1) การศึกษา วิจัยประเมินผลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

      2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   2.3.1 (1) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 



            2.3.2 (2) มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
      2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

 2.4.1 (1) ยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
      2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 2.5.1 (1) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 2.5.2 (1) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
 2.5.3 (1) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

มิต3ิ. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
      3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม           
            ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1 (1) โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. และศูนย์ประสาน        
             องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย 
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ อบต.เขาพระ 

     3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 (1) โครงการการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
3.2.2 (1) ด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
3.2.3 (1) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

     3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 (1) โครงการประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมต าบลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.3.2 (1) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
3.3.3 (1) มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ   
             บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 4.1.1 (1) มาตรการ “การจดัท ารายงานการควบคุมภายใน” 
           4.1.2 (1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
     4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามช่องทาง   
           ที่มารถด าเนินการได้ 

4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

     4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 (1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย  
              บริหาร 

      4.4 เสริมพลังการด าเนินการเผ้าระวังการทุจริต 
 4.4.1 (1) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

 



             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ                                                                  
ที ่ -                          วันที ่    1  เมษายน    ๒๕62                                                              
เรื่อง    รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 
          งบประมาณ 2562 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส 
จัดระบบตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส ปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกัน
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 ผู้จัดท าขอส่งรายการผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจาณา 
 

(นายจตุวิทย์  จันทร์ลอย) 
             นิติกรช านาญการ 
 
                 ความเห็นหัวหน้าส านักปลัด                  ความเห็นปลัดฯ อบต.          นายก อบต. 
           ........................................................                      .......................................                    – ทราบ 
           ........................................................                      ......................................... 
 

             (นางสาวกนกวรรณ  หยกอ านวยชัย)                  (นายวิทมนตร์  กิริวรรณา)             (นายมานพ  ฉ  าพงษ์สันติ) 
                     หัวหน้าส านักงานปลัด                                 ปลัด อบต.เขาพระ                    นายก อบต.เขาพระ 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                    
 
           ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

เรื่อง   รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

................................................... 

        ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อ
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล    

        องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ จึงขอรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามเอกสารแนบท้าย  

       จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕62 

 
                                                                      (นายมานพ  ฉ่ าพงษ์สันติ) 
                                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

หลักการและเหตุผล 
  ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้น
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล    

 ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ จึงได้
จัดท าแผน/แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  และเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  
ทั้งนีไ้ดมุ้่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง  สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม  ความคุ้มค่า  เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความ
โปร่งใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม   ในการรณรงค์  และปลูกจิตส านึกค่านิยม
ของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้อง
กับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254๖   
 
            วิสัยทศัน์  
          ต าบลเขาพระ น่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม นวัฒตกรรมน าเศรษฐกิจ ด ารงชีวิตพอเพียง  
  
         พันธกิจ ( Mission ) 

1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคให้มีมาตรฐาน  และ
ครอบคลุมพ้ืนที่เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
             2. พัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และสังคมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดีชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
             3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
             4. เสริมสร้างศักยภาพความเป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ประชาชนมีฐานเศรษฐกิจที่
มั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
             5. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 

             6. จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆในพ้ืนที่ 
             7. จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีการบูรณา
การทุกภาคส่วน 
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8.พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารต าบลแบบบูรณาการ 
9. ส่งเสริมการให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน(AEC) 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพ่ือรองรับอาเซี่ยน 
11. จัดให้มีและพัฒนาระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสารของท้องถิ่น 
12. ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนชุมชน 
13. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
 แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการป้องกันทุจริตคอรัปชั่น 
        วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การ

  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและบริหารส่วนต าบลเขาพระ
รับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ รวมทั้งการรณรงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย  กฎ  และระเบียบ  ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไข
ปัญหา การพัฒนา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาพระได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
           มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
        1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
  1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของ มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ
มีการฝึกอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของ ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
  2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การ

ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  บริหารส่วนต าบลเขาพระ
         3.  ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการ
ทุจริต  โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 
  3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของ ปฏิบัติองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  3.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของ
การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  3.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของ          องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ
            3.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของ  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
 ชอบ

                วัตถุประสงค์เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ
ในการป้องกัน   ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ  ถ่วงดุล  รวมถึงการสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
               มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
              1. บูรณาการระหว่างหน่วยงาน กับองค์กรทุกภาคส่วนในภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                   1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล

กับองค์กรทุกภาคส่วน เขาพระ
                   1.2 มีการจัดตั้ง “ศูนยข์้อมูลข่าวสาร” เพ่ือด าเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ตลอดจนการเชื่อมโยง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบใน จากทุกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ
หน่วยงาน เพ่ือน าไปประมวล  วิเคราะห์  เพ่ือใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
          1.3  ส่งเสริม  สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง  และ
เป็นอิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
         1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อท าการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน โดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ
ระหว่างกัน 
    2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบใน  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ
          2.1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใน  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ
           2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย  
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
           2.3  ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
           2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
           2.5  ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ
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             ยุทธศาสตร์ที ่3  การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ

 ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ

             วัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อ านาจ
ให้เหมาะสม ชัดเจน  และมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกอง  สร้างกลไกความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ปรับปรุง แก้ไข 
และพัฒนาเทศบัญญัติข้อบังคับที่เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตให้มีประสิทธิภาพ   

     มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
              1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ 
                   1.1 ให้ทุกหน่วยงานใน ที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
ปราบปรามการทุจริต  มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตราก าลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ   
                   1.2  ให้หน่วยงานใน  สร้างระบบการตรวจสอบการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ
ราชการ โดยก าหนดให้แยกอ านาจการบริหารงานออกจากอ านาจการพิจารณาคดี  เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือ
ยับยั้งอีกอ านาจหนึ่งได้ 
              1.3  สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานองค์การบริหาร

ด้วยกันเอง ส่วนต าบลเขาพระ 
                  1.4  ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล การใช้อ านาจในการ  
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง  และเป็นธรรม 
    2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่าง กับภาคเอกชนให้มีศักยภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
               2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลเขา

 พระ
กับภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิ 

 วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกัน             
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง  สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาค
ส่วน       
             มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
     1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
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                   1.1 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ 
                  1.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้    
ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ
ปฏิบัติงาน  
                   ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ หมาย

เหตุ ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

1.ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
๒.ส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับได้
เรียนรู้และปฏิบัติ 
งานตามหลักธรร
มาภิบาล 
 
 
 
๓.ส่งเสริมค่านิยม
การยกย่องและเชิดชู
ความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
 
 
 

๑.ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน

 ต าบลเขาพระ
 
 
๒.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
๒.๒ จัดท าประกาศประมวลจริยธรรมแก่
บุคลากรทั้งฝ่ายประจ าและฝ่ายการเมือง 
๒.๓ จัดท าคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องประจ าตัวบุคลากรทุกคน  
 
 
๓.๑ โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 
๓.๒ ประกวดค าขวัญ บทความ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

10,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

10,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

10,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้ 
งบประ
มาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ 
                     มิชอบ

 

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ หมาย

เหตุ ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

1.บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
๒.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
 
 
๓.ส่งเสริมค่านิยม
การยกย่องและเชิดชู
ความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
 
 
 

๑.๑ โครงการรับฟังความคิดเห็นเวที
ประชาคม 
๑.๒ จัดท าตู้ ปณ และ เวปไซต์ แจ้งเหตุ
ทุจริต 
๑.๓ จัดท าตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตุ
ทุจริต ตามหมู่บ้าน 
๔.จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และศูนย์
ด ารงธรรม 
 
 
 
๒.๑ จัดตั้งเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวัง
การทุจริตระหว่างชุมชนและองค์การบริหาร

 ส่วนต าบลเขาพระ
2.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริต 
๒.๓ แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็น
คณะกรรมการในการด าเนินงานต่างๆของ

 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ
2.4 ฝึกอบรมให้ความรู้ในการตรวจสอบ
และแจ้งข่าวการทุจริตแก่ประชาชน 

๕,๐๐๐ 
 
- 
 

๕,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

10,000 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
- 
 

๕,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

10,000 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
- 
 

๕,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

10,000 
 
 
 

 
 
มี 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้ 
งบประ
มาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 

                     องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ หมาย
เหตุ ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
 

1.จัดท าระบบ
ตรวจสอบ ควบคุม
และถ่วงดุลให้
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
๒.สร้างกลไกความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานกับ
ภาคเอกชน 
 
 

๑.๑ จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม 
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
๑.๒ จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการจัดซ้อ
จัดจ้าง 
๑.๓ จัดท ากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ราคากลาง ทางประกาศและเวปไซต์ 
๑.๔ จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้
จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
 
 
๒.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
2.2 จัดโครงการองค์การบริหารส่วนต าบล

 เขาพระ
พบสื่อมวลชน 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
ไม่ใช้ 
งบประ
มาณ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ หมาย

เหตุ ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

1.พัฒนาสมรรถนะ
และขีด
ความสามารถ
เจ้าหน้าที่รัฐในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

๑.๑ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมหลักสูตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๑.๒ จัดท าศูนย์ข้อมูลความรู้กลางด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๑๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 

 
 
ไม่ใช้ 
งบประ
มาณ 



จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 
         ลงชื่อ.................................................................ผู้จัดท าแผน  

(นายจตุวิทย์  จันทร์ลอย) 
นิติกร 

 
 

           ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอแผน 
(นางสาวกนกวรรณ  หยกอ านวยชัย) 

หัวหน้าส านักปลัด 
 
 

      ลงชื่อ...........................................................ผู้เห็นชอบ 
(นายวิทมนตร์  กิริวรรณา) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
 
 

     ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติแผน 
(นายมานพ  ฉ่ าพงษ์สันติ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
 
 
 
 
 



แบบรายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  รอบ 6 เดือน 

 ล าดับ ประเภทงาน ด าเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง ผู้รับผิดชอบ 

 ๑  โครงการ  พ.ศ. ๒๕๖๑  มิติที  ๑ การสร้างสังคมที ไม่ทนต่อการทุจรติ ระบ ุ

   กิจกรรม  พ.ศ. ๒๕๖๒  มิติที  ๒ การบริหารราชการเพื อป้องกันการทุจริต  - ชื อผู้รับผดิชอบ ส านักปลัด 

   มาตรการ  พ.ศ. ๒๕๖๓  มิติที  ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  - ต าแหน่ง 

     พ.ศ. ๒๕๖๔  มิติที  ๔ การเสรมิสร้างและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  - หมายเลขโทรศัพท์ 

ชื่อภารกิจตามมิต ิ งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคคลากรทั้ง
ข้าราชการฯ   ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   ด าเนินการโดยใช้งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

  
 พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื อพัฒนาบุคคล เพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

 

  
 พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    

สถานะการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 วงเงินตามข้อบัญญัติ   วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  ด าเนินการโดยใช้งบประมาณ ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  ด าเนินการโดยใช้งบประมาณ
 

   
  

 

   

 
  

 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิแผนการด าเนินงาน   ด าเนินการแล้วเสรจ็  บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิแผนการด าเนินงาน  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 อยู่ระหว่างด าเนินการ  ไม่สามารถด าเนินการได้  อยู่ระหว่างด าเนินการ  ไม่สามารถด าเนินการได้

(ตัวอักษร) 

จ านวน                                                                    บาท 

จ านวน                                                                                                 บาท 
(ตัวอักษร)                                                                                               

จ านวน                                350,000                                                                 
บาท (ตัวอักษร)          สามแสนห้าหมื นบาทถ้วน                                                                                    



 


