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ค าน า 

  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและบั่นทอนความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง 
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานใน
ภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม  และจะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือ
ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืน ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่ดีและมีคุณค่า 

  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ 69/2557  เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ 

  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  ส านักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง  จึงได้จัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ขึ้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดงเค็งให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  และเป็นการถือปฏิบัติตามค าสั่งรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 69/2557  เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติอีกประการหนึ่งด้วย 

       ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
       องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 
       อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

เรื่อง            หน้า 

1.ค าน า            ก 

2.หลักการและเหตุผล          1 

3.วิสัยทัศน์           2 

4.พันธกิจ           3 

5.ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง  4 

6.ยุทธศาสตร์ที่ 1           4 
  การเสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็งบริหารงาน 
  ตามหลักธรรมาภิบาล 

7.ยุทธศาสตร์ที่ 2          5 
  การบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

8.ยุทธศาสตร์ที่ 3          6 
  การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

9.ยุทธศาสตร์ที่ 4          7 
  การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

10.ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   9 
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – 2564 

11.ภาคผนวก 

 

 

 

 



แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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หลักการและเหตุผล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐใน
การปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้าน
ต่าง ๆ  ซึ่งด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนให้แก่คนในท้องถิ่น  เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่น   ทั้งนี้การปฏิบัติงานและการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ  ซึ่งอาจมีสาเหตุมา
จากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  รวมทั้งปัญหาการทุจริตอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมา
เป็นเวลานานและนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น  ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ตามค าสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557  เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตขึ้นได้  ประกอบนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557  ได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินโดยหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล 

  กระทรวงมหาดไทย  ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตกับส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557
และมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  ให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2  (พ.ศ. 2556 – ๒๕๖๓)  ไปสู่การปฏิบัติ   โดยก าหนดในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปีและเป็นการสอดคล้องกับการก าหนดหี้การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  Intergrity  and  Transparency  Assessment (ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ 2558  โดยทางส านักงาน ป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
การด าเนินงาน (Integrity  Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน 
ป.ป.ช. เข้าด้วยกันแสะสร้างเครื่องมือประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perceptipn  Base) 
และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base)  โดยมีเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายทั้ง 
7,571 แห่ง โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และน า
ผลที่ได้จากการประเมินเพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต     พัฒนา 



2 

คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต แลเป็นการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 25๖๑ 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง
จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต  เพ่ือเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบของภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 
และเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็งใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง  ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็งเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  สร้างระบบราชการที่มีความ
โปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชน
ให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ  ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็งได้เล้งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต 
ปัญหาผลประโยชน์ซับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการด าเนินการเรื่องความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดง
เค็ง  อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กรให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม  หลัก
คุณธรรม  โดยประชาชนมีส่วนร่วมสามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบ  ตลอดจนสามารถ
ตรวจสอบได้และเป็นไปตามแผนจังหวัดขอนแก่นในสะอาด 

วิสัยทัศน์ 

  “องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง  ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล  รวมพลังต้านการทุจริต” 

พันธกิจ 

  1.เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงเค็ง 
  2.บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 



๓ 

  3.ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  4.สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงเค็งให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
  5.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็งอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดงเคง็ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง
บริหารงาน 
                    ตามหลักธรรมาภิบาล 

 วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดงเค็งบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง  รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ให้ทุกหน่วยงานมีวินัยเคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา  
ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชนให้ปฏิบัติงานและด าเนิน 

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุก 

หน่วยงานทุกส่วนราชการ 

2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็งมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการ 

ฝึกอบรม  เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็งได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน 

ทางคุณธรรมและจริยธรรม 
2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลดงเค็งให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

 

 

 



๕ 

3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต
โดยยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 
3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็งปฏิบัติหน้าที่ 

ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
3.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ 

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
3.3 ส่งเสริม เชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                     

 วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็งในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง  เสริมสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความ
ปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็งกับทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล 

ดงเค็งกับองค์กรทุกภาคส่วน 
1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพ่ือด าเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่ 

เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลวียงตลอดจนการเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็งจากทุก
หน่วยงาน เพ่ือน าไปประมวล วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

 ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็งและเป็น
อิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ  
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 ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือท าการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็งโดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

 ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 

 ๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 

 ๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

 ๒.๓ ส่งเสรมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

 ๒.๔ ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้กี่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 

 ๒.๕ ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 

 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือมุ่งพัฒนาระบบและกลไกลในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกลความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาข้อบัญญัติ ข้อบังคับที่เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
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 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

 ๑.พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดจน และมี
ประสิทธิภาพ 

 ๑.๑ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็งที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมีโครงสร้างของหน่วยงานอัตราก าลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 

 ๑.๒ ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็งสร้างการตรวจสอบการบริหารราชการ โดย
ก าหนดแยกอ านาจการบริหารงานออกจากอ านาจพิจารณาคดี เพ่ือสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอ านาจหนึ่งได้ 

 ๑.๓ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงเค็งด้วยกันเอง 

 ๑.๔ ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมิน การใช้อ านาจในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม 

 ๒. สร้างกลไกลความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็งกับภาคเอกชนให้มี
ศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 ๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็งกับ
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
     ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 

 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือมุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่องสร้าง
มาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 
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 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

 ๑.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

 ๑.๑ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ 

 ๑.๒ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้มีกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้
ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study) 
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ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 
 ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 
มาตรการ/แนว 
ทางด าเนินงาน 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  
หมายเหตุ ปี 

๒๕๖๓ 
ผลสัมฤทธิ์ 

๑.ส่งเสริมให้
บุคลากรทุก
ระดับได้เรียนรู้
และปฏิบัติงาน
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

1.การรับการประเมิน
คุณธรรมจริยธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ อปท. 
(ITA) 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
 

ก าลังด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 

เป็นโครงการที่
ไม่ใช้
งบประมาณ
ด าเนินการ 



 
 
 
 
 
 

 



๑๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินงาน 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  
หมายเหตุ ปี 

๒๕๖๓ 
ผลสัมฤทธิ์ 

๑.บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
 

1.การจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์และ
ศูนย์ด ารงธรรมต าบล
ดงเค็ง 
2.การจัดตั้งศูนย์
ยุติธรรมชุมชนต าบล
ดงเค็ง 

/ 
 
 
 
/ 
 
 

ด าเนินการแล้ว 
 
 
 

ด าเนินการแล้ว 
 
 

เป็น
โครงการที่
ไม่ใช้
งบประมาณ
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข้งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
     ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 

 
มาตรการ/
แนวทาง 

ด าเนินการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  
หมายเหตุ ปี 

๒๕๖๓ 
ผลสัมฤทธิ์ 

๑.จัดท าระบบ
ตรวจสอบ ควบคุม 
และถ่วงดุลให้
เหมาะสม 
 

๒.สร้างกลไกล
ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน
กับภาคเอกชน 

1.การจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน 
 
 
 

2.การจัดตั้งศูนย์      
ข้อมูลข่าวสาร 

/ 
 
 
 
 
/ 

ด าเนินการแล้ว 
 
 
 
 

ด าเนินการแล้ว 

เป็น
โครงการที่
ไม่ใช้
งบประมาณ
ด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
      ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 

 
มาตรการ/แนวทาง 

ด าเนินการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  
หมายเหตุ ปี 

๒๕๖๓ 
ผลสัมฤทธิ์ 

1.พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที่รัฐในการ
ป้ อ ง กั น และแก้ ไ ข
ปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

1.การส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานของ
ศูนย์ด ารงธรรมต าบล
ดงเค็ง  และศูนย์
ยุติธรรมชุมชนต าบล
ดงเค็ง 

/ ด าเนินการแล้ว เป็น
โครงการที่
ไม่ใช้
งบประมาณ
ด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 
 



ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 
ที ่ 248 /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง ระยะ ๑ ปี (๒๕๖๓)  

และคณะการจัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดง
เค็ง   

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
------------------------------ 

 ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๐๐17.5/ว 262  ลงวันที่ 13  มีนาคม ๒๕6๑ เรื่อง การ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด โดยสั่งการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด  โดยให้จัดท าแผนป้องกันป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓)  ตามกรอบแนวทางการจัดท าแผนฯ ระยะ ๑ ปี ของส านักงาน ป.ป.ท. นั้น 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงเค็ง ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) และการจัดท าแผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของส านักงาน ป.ป.ท.  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง                               ประธานกรรมการ 
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง                                 กรรมการ 
๓. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง                             กรรมการ 

 4.  ผู้อ านวยการกองคลัง                                                    กรรมการ 
 5.  ผู้อ านวยการกองช่าง                                                     กรรมการ   
 6.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา                                              กรรมการ 
 7. หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง                   กรรมการและเลขานุการ 

 ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ พิจารณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล น ามาก าหนดเป็นจัดท าแผน
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) และแผนป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

          สั่ง ณ วันที่  23  เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
                                         ลงชื่อ 
                                                                 (นายเชาวฤทธิ์  ช่างเกวียน) 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 



 

 
                               

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
--------------------- 

          
    ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ชร ๐๐17.5/ว 262  ลงวันที่ 13  มีนาคม ๒๕6๑ เรื่อง การ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด โดยสั่งการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด  โดยให้จัดท าแผนป้องกันป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามกรอบแนวทางการจัดท าแผนฯ ระยะ ๑ ปี ของส านักงาน ป.ป.ท. นั้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง ได้จัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
การจัดท าแผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

            ประกาศ   ณ   วันที่   24  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
                                                            ลงชื่อ         
                                                                  (นายเชาวฤทธิ์  ช่างเกวียน) 
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 
                  
 


