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คำนำ 

  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและบั่นทอนความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง 
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานใน
ภาครัฐ  ซึ ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม  และจะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ ท่ีถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดำเนินชีวิตท่ีดีและมีคุณค่า 

  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคำสั ่งที ่ 69/2557  เรื ่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ
กำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ 

  เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วน  
ตำบลหนองเรือ  จึงได้จัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2565 – 
2568)  ขึ้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ  และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือให้บรรลุ
เป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที ่กำหนดไว้  และเป็นการถือปฏิบัติตามคำสั่งรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ท่ี 69/2557  เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป็น
นโยบายระดับชาติอีกประการหนึ่งด้วย 
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หลักการและเหตุผล 

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจ
รัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ  เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะ
ด้านต่าง ๆ  ซึ่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น  เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนและมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในท้องถิ่น   ท้ังนี้การปฏิบัติงาน
และการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ  ซึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ  หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าท่ีเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  รวมทั้งปัญหาการทุจริตอันเป็นปัญหาของสังคมไทยท่ี
เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานและนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น  ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. 
ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 69/2557  เรื ่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตขึ้นได้  ประกอบนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2557  ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินโดยหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล 

  กระทรวงมหาดไทย  ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตกับสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2557
และมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  ให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2  (พ.ศ. 2556 – 2560)  ไปสู่การปฏิบัติ   โดยกำหนดในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปีและเป็นการสอดคล้องกับการกำหนดหี้การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร ่งใสขององค ์กรปกครองส่วนท้องถ ิ ่น  Intergrity  and  Transparency  Assessment ( ITA)  
ประจำปีงบประมาณ 2558  โดยทางสำนักงาน ป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
การดำเนินงาน (Integrity  Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน 
ป.ป.ช. เข้าด้วยกันแสะสร้างเครื่องมือประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perceptipn  Base) 
และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base)  โดยมีเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายท้ัง 
7,571 แห่ง โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และนำ
ผลท่ีได้จากการประเมินเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต     พัฒนา 
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คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ท่ีดีขึ้นในอนาคต แลเป็นการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542 

  ดังนั้น  เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
เรือจึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต  เพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองเรือ และเพื ่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ  ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การ
ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ เป็นไปอย่างต่อเนื ่อง  
สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชน
ร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีรัฐ  ซึ่งเป็นเรื่องท่ีสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือได้เล้งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต 
ปัญหาผลประโยชน์ซับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  จึงได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการดำเนินการเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองเรือ  อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรให้สามารถทำงานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม  
หลักคุณธรรม  โดยประชาชนมีส่วนร่วมสามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบ  ตลอดจนสามารถ
ตรวจสอบได้ 

 วิสัยทัศน์ 

  “องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ  ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล  รวมพลังต้านการทุจริต” 

พันธกิจ 

  1.เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติหน้าท่ีให้กับเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองเรือ 
  2.บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ 



๓ 

  3.ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  4.สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ้าหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองเรือให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
  5.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรืออย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ 
บริหารงาน 
                    ตามหลักธรรมาภิบาล 

 วัตถุประสงค์ 

  เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองเรือบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อ
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ  รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานมีวินัยเคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ท่ีจะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การ
พัฒนา  ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีและประชาชนให้ปฏิบัติงานและดำเนิน 

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุก 

หน่วยงานทุกส่วนราชการ 

2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมี

การฝึกอบรม  เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหาร 

ส่วนตำบลหนองเรือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

 

 

 



๕ 

3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริตโดย
ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 
3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือปฏิบัติหน้าท่ี 

ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
3.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ 

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
3.3 ส่งเสริม เชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ 
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                     

 วัตถุประสงค์ 

  เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ  เสริมสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้ างหลักประกันความ
ปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือกับทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล 

หนองเรือกับองค์กรทุกภาคส่วน 
1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพื่อดำเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลท่ี

เกี ่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
ตลอดจนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือจากทุกหน่วยงาน เพื่อนำไปประมวล วิเคราะห์ เพื่อใช้ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

1.3  ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็งและเป็น
อิสระในการทำหน้าท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ  
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 ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อทำการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือโดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อส่ือสารระหว่างกัน 

 ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ 

 ๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความต่ืนตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ 

 ๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

 ๒.๓ ส่งเสรมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

 ๒.๔ กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้กี่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 

 ๒.๕ ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ 

 วัตถุประสงค ์

 เพื่อมุ่งพัฒนาระบบและกลไกลในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม 
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอำนาจสู ่ระดับกอง สร้างกลไกลความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาข้อบัญญัติ ข้อบังคับที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
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 มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

 ๑.พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดจน และมี
ประสิทธิภาพ 

 ๑.๑ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากำลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 

 ๑.๒ ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือสร้างการตรวจสอบการบริหารราชการ 
โดยกำหนดแยกอำนาจการบริหารงานออกจากอำนาจพิจารณาคดี เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอำนาจ
หนึ่งได้ 

 ๑.๓ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองเรือด้วยกันเอง 

 ๑.๔ ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมิน การใช้อำนาจในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม 

 ๒. สร้างกลไกลความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือกับภาคเอกชนให้มี
ศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 ๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
กับภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
     ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ 

 วัตถุประสงค ์

 เพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่องสร้าง
มาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 
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 มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

 ๑.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

 ๑.๑ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตท้ังในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ 

 ๑.๒ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้
ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study) 
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ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
เรือ 
 ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 
มาตรการ/แนว 
ทางดำเนินงาน 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  
หมายเหตุ ปี 

๒๕๖๕ 
ปี 

๒๕๖๖ 
ปี 

๒๕๖๗ 
ปี 

๒๕๖๘ 
 

๑.ส่งเสรมการ
ปฏิบัติงานและ
การดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
๒.ส่งเสริมให้
บุคลากรทุก
ระดับได้เรียนรู้
และปฏิบัติงาน
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
๓.ส่งเสริมค่านิยม
การยกย่องและ
เชิดชูความดี 
ความซื่อสัตย์
สุจริต 

1.การประชุม
เสริมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
1.การรับการประเมิน
คุณธรรมจริยธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ อปท. 
(ITA) 
 
 
1.การส่งเสริมค่านิยม
การปฏิบัติราชการด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต 

/ 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 

 เป็นโครงการท่ี
ไม่ใช้
งบประมาณ
ดำเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
มาตรการ/
แนวทาง

ดำเนินงาน 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  
หมายเหตุ ป ี

๒๕๖๐ 
ป ี

๒๕๖๑ 
ป ี

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
 

๑.บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน
ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 
 
๒.ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 
3.ส่งเสริมค่านิยม
การยกย่องและเชิด
ชูความดี ความ 
สัตย์ซื่อสุจริต 

1.การจัดตั้งศูนย์รับ
เร ื ่องราวร ้องท ุกข์
และศูนย์ดำรงธรรม
ตำบลหนองเรือ 
2.การจัดต้ังศูนย์
ยุติธรรมชุมชนตำบล
หนองเรือ 
1.การแต่งต้ัง
ประชาชนร่วมเป็น
คณะกรรมการต่างๆ
ของ อบต.หนองเรือ 
1.การส่งเสริม
ค่านิยมการปฏิบัติ
ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

/ 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 

 เป็น
โครงการท่ี
ไม่ใช้
งบประมาณ
ดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข้งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
     ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ 

 
มาตรการ/
แนวทาง 

ดำเนินการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  
หมายเหตุ ปี 

๒๕๖๕ 
ป ี

๒๕๖๖ 
ปี 

๒๕๖๗ 
ปี 

๒๕๖๘ 
 

๑.จัดทำระบบ
ตรวจสอบ ควบคุม 
และถ่วงดุลให้
เหมาะสม 
 
๒.สร้างกลไกล
ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน
กับภาคเอกชน 

1.การจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน 
 
 
 
2.การจัดต้ังศูนย์      
ข้อมูลข่าวสาร 

/ 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
/ 

 เป็น
โครงการท่ี
ไม่ใช้
งบประมาณ
ดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
      ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ 

 
มาตรการ/แนวทาง 

ดำเนินการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  
หมายเหตุ ปี 

๒๕๖๕ 
ป ี

๒๕๖๖ 
ปี 

๒๕๖๗ 
ปี 

๒๕๖๘ 
 

1.พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที ่ร ัฐในการ
ป ้องก ันและแก ้ ไ ข
ปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

1.การส่งเสริมให้
เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานของ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ตำบลหนองเรือ 

/ / / /  เป็น
โครงการท่ี
ไม่ใช้
งบประมาณ
ดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ 
ท่ี   ๑๖ /๒๕๖๕ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ ระยะ ๔ ป ี(๒๕๖๕-๒๕๖๘)  

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
------------------------------ 

 ตามหนังสือจังหวัดมหาสารคาม ที่ ปช ๐๐๓๔(มค) /๐๓๖๕  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม ๒๕60 
เรื่อง การขับเคล่ือนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด โดย
ส่ังการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคล่ือนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด  โดยให้จัดทำแผนป้องกันป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2565 – 2568)  ตามกรอบแนวทางการจัดทำแผนฯ ระยะ 4 ปี ของสำนักงาน ป.ป.ท. นั้น 

 ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองเรือ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2565 – 2568) และการจัดทำแผนการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของสำนักงาน ป.ป.ท.  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ตามรายช่ือดังต่อไปนี้ 

๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ                               ประธานกรรมการ 
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ                                 กรรมการ 
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง                                                       กรรมการ 

 4.  ผู้อำนวยการกองช่าง                                                        กรรมการ 
 5.  ผู้อำนวยการกองช่าง                                                        กรรมการ   
 6.  ผู้อำนวยการกองการศึกษา                                                 กรรมการ 
 7. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม     กรรมการ 
 8. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ                  กรรมการและเลขานุการ 

 ให้ผู้ได้รับการแต่งตั ้งมีหน้าที่ พิจารณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล นำมากำหนดเป็นจัดทำแผน
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2565 – 2568) และแผนป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
เรือ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   



 
            ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ 

เร่ือง  ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 4 ป ี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕-๒๕๖๘ 

--------------------- 
          
    ตามหนังสือจังหวัดมหาสารคาม ท่ี ปช ๐๐๓๔(มค) /๐๓๖๕  ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
เรื่อง การขับเคล่ือนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด โดย
ส่ังการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคล่ือนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด  โดยให้จัดทำแผนป้องกันป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2565 – 2568)  ตามกรอบแนวทางการจัดทำแผนฯ ระยะ 4 ปี ของสำนักงาน ป.ป.ท. นั้น 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ ได้จัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบระยะ 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

             
 

 
 
 
 
 
 


