
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐ 
ได้ปฏิบัติหนา้ที่ราชการ ด้วยความรบัผิดชอบ 

ต่อประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม 
  
 
 
 

ประจ าปี 2557 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การเสริมสรา้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปี 2557  
 

กลยุทธ์ที่ 1 : การส่งเสริมจิตส านึกราชการใสสะอาด 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ระดับ

ความ
เสี่ยง 

แนวทาง/มาตรการ/โครงการ ระยะเวลา
เสร็จสิ้น 

ผู้รับผิดชอบ 

1 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
และการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง การป้องกันการทุจริต 
คอรัปชั่น ให้กับประชาชนและ
ข้าราชการในสังกัด 
1.1 การส่งเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 การส่งเสริมค่านิยมสร้างสรรค์และ 

จรรยาบรรณการปฏิบัติงาน 

1. การใช้อ านาจรัฐข่มขู่/
คุกคาม กลั่นแกล้ง
ประชาชน/บุคคลอื่น 
2. การเรียกร้อง
ทรัพย์สิน/สิ่งตอบแทน
แลกกับการให้บริการ 
3. การเลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการประชาชน 
 

-เสี่ยง
สูงมาก 
 
 
-เสี่ยง
สูง 
 
 
-เสี่ยง
ปาน
กลาง 
 

1. การรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- โครงการประชุมเสริมสร้างจริยธรรมเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน:เชิดชูคุณธรรมน าสู่อบต.บ้านร่อม 
2. ส่งเสริมให้ข้าราชการเข้ารับการพัฒนาเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนใน
หลักสูตรต่าง ๆ  
3. ประชุมชี้แจงก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข้อสั่งการโดยเคร่งครัด และให้ปฏิบัติ
ราชการอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ยึดถือจรรยาบรรณ
ของข้าราชการ 
1. เผยแพร่จรรยาบรรณของข้าราชการเพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางและมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม ใน
ช่องทางสื่อสาร 
2. มีส่วนร่วมในการจัดท าจรรยาบรรณของข้าราชการ
กับส านักงาน ก.พ. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้ 
 
 
 

30 
กันยายน 
2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- ทุกส่วนราชการ 
 
- ทุกส่วนราชการ 
 
 
- ทุกส่วนราชการ 
 
 
 
- ทุกส่วนราชการ 
 
 
- ทุกส่วนราชการ 
 
 



ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทาง/มาตรการ/โครงการ ระยะเวลา
เสร็จสิ้น 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1.3 การส่งเสริมให้ข้าราชการบริการ
ประชาชนด้วยอัธยาศัยไม่ตรี ไม่
เลือกปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการส่งเสริม สนับสนุนให้ภาค
ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีส่วน
ร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1) การเสริมสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนและภาครัฐให้เข้มแข็ง 

- ขั้นตอนและระบบการ
ให้บริการ 

เสี่ยงต่ า 1. การลดขั้นตอนการให้บริการด้านการออกเอกสารสิทธิ์/
ประกาศขั้นตอน/ระยะเวลาการออกเอกสารสิทธิ์/ออก
โฉนดที่ดิน ให้ประชาชนทราบ 
2. การให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม ก าชับให้ข้าราชการ
บริการประชาชนที่มารับบริการ และให้ค าแนะน าใน
การตดิต่อราชการด้วยไมตรีจิต 
3. ส่งเสริมให้มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมในหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ  
4.โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
5. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
1. จัดให้มีช่องทางรับสมัครเครือข่ายภาคประชาชน
เพ่ือมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในช่องทางการ
สื่อสาร 
 
 
 

 -  ทุกส่วนราชการ 
 
 
- ทุกส่วนราชการ 
 
 

 
- ทุกส่วนราชการ 
 
 
- ทุกส่วนราชการ 
 
- ทุกส่วนราชการ 
 
 
 

 
- ทุกส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 



2. เสริมสร้างเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวให้มีความ
เข้มแข็ง และเพ่ิมศักยภาพสมาชิกเครือข่ายให้สามารถ
แจ้งข้อมูลข่าวสารต่อราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- โครงการสร้างเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว 
3. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานต่าง ๆ  
4. จัดกิจกรรมยกย่องให้รางวัลข้าราชการ/ประชาชนที่
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
- พ่อตัวอย่างแห่งชาติ 
- แม่ดีเด่นแห่งชาติ 
- ข้าราชการดีเด่น 
- ส่วนราชการดีเด่น 

- ทุกส่วนราชการ 
 
 
- ทุกส่วนราชการ 
- ทุกส่วนราชการ 
 
 
 
-  ทุกส่วนราชการ 
-  ทุกส่วนราชการ 

-  ทุกส่วนราชการ 
-  ทุกส่วนราชการ 

กลยุทธ์ที่ 2 : การป้องกันเหตุการณ์พฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อการน าไปสู่ประเทศไทยใสสะอาด 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ระดับ

ความ
เสี่ยง 

แนวทาง/มาตรการ/โครงการ ระยะเวลา
เสร็จสิ้น 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การจัดหาข้อก าหนด
คุณสมบัติของงาน/
คุณลักษณะของพัสดุที่เอ้ือ
ต่อผู้ประมูลรายใดราย
หนึ่ง 
- เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และ
มติคณะรัฐมนตรีในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 
 

- เสี่ยง
สูง 
 
 
 
 
เสี่ยงสูง 
 
 
 
 

1. การก าหนดคุณสมบัติของงานและพัสดุโดยวิธีสอบ
ราคา/ประกวดราคาให้จัดท าโดยคณะกรรมการ ตาม
รูปแบบและมาตรฐานของส านักงบประมาณ 
2. การจัดหาพัสดุกรณีที่มีวงเงินไม่ต่ ากว่า 2 ล้านบาท 
ให้ด า เนินการในรูปแบบการประมูลด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบอย่างกว้างขวาง 
3. ก าชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบ 
กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีโดยเคร่งครัด ภายใต้การ
ก ากับของหัวหน้าส่วนราชการ 
 

 - ทุกส่วนราชการ 
 
 
 
- ทุกส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. เสริมสร้างความรู้ การบริหารพัสดุภาครัฐ ให้แก่
ข้าราชการเพ่ือให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบฯ 
   - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค 
5. ให้จัดท าบัญชีควบคุมการใช้พัสดุ  

- ทุกส่วนราชการ 
 
 
- ส่วนการคลัง 
 
- ส่วนการคลัง 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทาง/มาตรการ/โครงการ ระยะเวลา
เสร็จสิ้น 

ผู้รับผิดชอบ 

2 จัดท าระบบควบคุมภายใน   1. ก าหนด/ปรับปรุง/แนวทางการปฏิบัติงานของอบต.
บ้านร่อม ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้  และประชาสัมพันธ์ ให้ภาครัฐและ
ประชาชนได้รับรู้ 
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการวางระบบและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
     - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางระบบและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. ให้มีการจัดท าระบบควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ส่งตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือประเมินผลภาพรวม 

 -ทุกส่วนราชการ 
 
 
 
-  ทุกส่วนราชการ 
 
 
 
-  ทุกส่วนราชการ 
 
 

3 ด้านการเงินและบัญชี - การไม่ลงบัญชีรับ-จ่ายเงิน
ราชการให้เป็นปัจจุบัน 
- การไม่น าส่งเงินรายได้
แผ่นดินตามระเบียบของ
ทางราชการ 

- เสี่ยง
ต่ า 

- ก าชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 
- คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมี
ประวัติซื่อสัตย์สุจริต โดยเฉพาะเพ่ือรับผิดชอบด้าน
การเงินและบัญชี 

 - ทุกส่วนราชการ 
 
- ส่วนการคลัง 
 
 



- ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่และเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอย่าง
สม่ าเสมอ 

- ทุกส่วนราชการ 
 

กลยุทธ์ที่ 3 : การจัดการทุจริตและคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นหรือก าลังจะเกิดขึ้น 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ระดับ

ความ
เสี่ยง 

แนวทาง/มาตรการ/โครงการ ระยะเวลา
เสร็จสิ้น 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

การจัดให้มีระบบรับฟังข้อร้องเรียน 
แจ้งเบาะแสการทุจริตในช่องทางต่าง ๆ  
 

  1. ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต ให้มีความทันสมัย และติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว 
และให้มีประสิทธิภาพ 

 -ศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ (ส านัก
ปลัด) 

2 
 

การด าเนินการกับการทุจริตที่เกิดข้ึน 
(ถ้ามี) 
 

  1. ให้ความรู้แก่ข้าราชการในการด าเนินการวินัยเมื่อ
กระท าผิด 
     - อบรมโครงการบูรณาการและประยุกต์ความรู้สู่
อบต.บ้านร่อม หลักสูตรการด าเนินการทางวินัย 
2. ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเร่งด่วน และเป็นไป
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการกระท าผิด 
3. ให้มีการแต่งตั้งข้าราชการต่างสังกัดร่วมเป็น
กรรมการด าเนินการเมื่อมีการกระท าผิด 

  
 
-ทุกส่วนราชการ 
 
-ทุกส่วนราชการ 
 
-ทุกส่วนราชการ 
 

3 การจัดส่งรายงานส านวนที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ 
 

  1. จัดส่ งรายงานส่ งส านวนการสอบสวนเพ่ือการ
ด าเนินการในกรณีข้าราชการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ขอทราบภายใน
เวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 

 -ทุกส่วนราชการ 
 



ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทาง/มาตรการ/โครงการ ระยะเวลา
เสร็จสิ้น 

ผู้รับผิดชอบ 

4 การบริหารจัดการข้อมูลการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบ e-Auction  

  1. การจัดท าข้อมูลด้านการทุจริตตามรูปแบบ รายการ 
และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) ก าหนด 
(แบบฟอร์ม ขท 01 แบบข้อมูลเรื่องกล่าวหา/ข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต) และปรับปรุงสถานะให้
เป็นปัจจุบันเสมอ 
2. ประมวลข้อมูลการทุจริตให้อยู่ในรูปแบบ กราฟ 
แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารในการเฝ้าระวังและติดตามการ
ปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคา 
การประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ตามรูปแบบที่
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด (แบบฟอร์ม ขท02 แบบข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้าง) 
4. การจัดท ารายงานข้อมูลด้านการทุจริต และข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างให้ส านักงาน ป.ป.ช. ภายในเวลาที่
ก าหนด 
5. จัดท ารายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน และ
ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เ พ่ือกระตุ้นให้
ข้าราชการในสังกัดตระหนักในเรื่องการทุจริตอย่าง
ต่อเนื่อง 
6. สรุปข้อร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

 - ทุกส่วนราชการ 
 



 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 การเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบตัิหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน  

 มีคุณธรรม จริยธรรม การค านึงถึงประโยชน์ของสว่นรวมเป็นที่ตั้งและมีธรรมาภิบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

กลยุทธ์/กิจกรรม แนวทาง/มาตรการ/โครงการ ผลการด าเนินการ เวลา
ด าเนินการ 

เอกสารอ้างอิง 

กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมจิตส านึกราชการ 
ใสสะอาด 
กิจกรรมที่ 1................................................ 
กิจกรรมที่ 2................................................ 
กิจกรรมที่ 3................................................ 

    
ประกอบด้วย 

- โครงการพร้อมรายละเอียด เช่น 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ, รูปภาพ, 
ก าหนดการ 
- รายงานการประชุม หรือหลักฐาน
ที่แสดงว่าได้ด าเนินการตาม
มาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการ
ดังกล่าวแล้ว 

กลยุทธ์ที่ 2 : การป้องกันเหตุการณ์พฤติกรรม
ที่อาจเป็นภัยต่อการน าไปสู่ประเทศไทยใส
สะอาด 
กิจกรรมที่ 1................................................ 
กิจกรรมที่ 2................................................ 
กิจกรรมที่ 3................................................ 

   

กลยุทธ์ที่ 3 : การจัดการทุจริตและคอรัปชั่นที่
เกิดขึ้นหรือก าลังจะเกิดขึ้น 
กิจกรรมที่ 1................................................ 
กิจกรรมที่ 2................................................ 
กิจกรรมที่ 3................................................ 

   

หมายเหตุ   กรุณารายงานให้จังหวัดภายในวันที่ 15 กันยายน 2557 


