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ค าน า 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้เกิด
ความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครอง และการ
บริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก                
ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัด เทียม                                 
ที่ จะต้องประสานความร่วมมือทั้ งภาคเอกชน ประชาชนและภาครัฐเพ่ือร่วมกัน พัฒนาปรับปรุงระบบ                              
การบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย  
ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆที่ต้องรวมทั้งความเข้าใจในวิถีการด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 

ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 โดยให้ทุกภาคส่วนราชการและ
หน่วยงานภาครัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ  
เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ                 
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ให้บรรลุเป้าหมายและสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้
และเป็นการถือปฏิบัติตามค าสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย  
 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ส่วนที่  1                                                                                                   
บทน า                                                                                                     

                    การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุ จริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์                          

เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริต                          
ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทาง
ปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม จริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ 

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจบารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้                 
 1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้
เกิดการทุจริต  

 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยมท าให้คน
ในปัจจบุันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม                             
การทุจริตมากยิ่งข้ึน 

 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการ ทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

 4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน                 
แก่เจ้าหน้าทีเ่พ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดใน
โครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  

/5) การได้รับ… 
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5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย 
หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรมในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคนแต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม  

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต                  
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูงด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด                        
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

หลักการและเหตุผล  
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหา                   
ล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน                  
ในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการ
อยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง 
ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่น              
ทั่วโลก ที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของ
ประเทศไทยระหว่างปี 2555 –2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 
76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย 
และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 
ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วง
ระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น                  
การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention 
Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                    
มาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหา
ที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน  
ความสัมพันธ์แนวดิ่ ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่ งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท า ให้สังคมไทย                             
ยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม      
ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้     
ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว       
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 ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างาน
ของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความเข้มแข็ง                  

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”           
มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน                       
ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด า เนินงานหลักออกเป็น                      
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิด                           
ผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ ด าเนินการจัดท าแผนปฏิติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน า ไป                        
สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                           
อย่างแท้จริง 

    วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  

            “เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน”     

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
1.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสารธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ                   

และเพียงพอความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนในครอบครัวและชุมชนให้เข็มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้                   

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                                                                                                /3. การสร้าง 
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3. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา                    
การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและปกครอง 

4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม                      
อันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                          
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 
 6.  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 7.  การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเบิกเงินการ
คลังให้สอดรับกับอ านาจหน้าที่ภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับโอนจากการกระจายอ านาจจากรัฐบาล 
 8.  การเพ่ิมศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้น าและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ 

 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

  1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน               
จังหวัดบึงกาฬ 
  2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  
 4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
       5) เพ่ือพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

 เป้าหมาย  
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
 รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

 

 

/3) โครงการ… 
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 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ  
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
บึงกาฬ ที่มคีวามเข้มแข็งในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
 5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

 ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
  1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาลรวมถึง                           
หลักเศรษฐกิจ พอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
  2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง                       
ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
  4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ                        
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
  5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ  
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย
ในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ส่วนราชการและหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
  2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย มีความ ซื่อสัตย์สุจริต 
  3. ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม   
และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ  
 4. ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรม 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
 5. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดได้อย่างยั่งยืน 
 
 

 

/บทสรุป... 
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  บทสรุป 

        แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม และในด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และเพ่ือให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ                            
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ปฏิบัติงานในด้านคุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้ สามารถแก้ไขปัญหา                  
การทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ต้องบูรณาการและอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ ทั่วถึง  โดยหากมีการบูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง รวมถึงส่งผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับอ าเภอ จังหวัดและ ระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อีกด้วย 
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แผนปฏิบัตกิารป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ  

(บาท) หมายเหตุ 

1. การสร้างสังคม                     
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความ 
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง ข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตโดยหลักพุทธรรม 

1.1.2 โครงการส่งเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 

1.1.3 ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 

500,000 
 
- 
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แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 

 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ  

(บาท) หมายเหตุ 

 1.2 การสร้างจิตส านึก และ
ความ ตระหนักแก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น 

 

 

1.2.1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ของประชาชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.2.2 โครงการอบรมกฎหมายให้แก่ประชาชน 

1.2.3 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต 

1.2.4 กิจกรรม Big cleaning day 

 

  

 

 

 

 

 

200,000 

 

300,000 

300,000 

- 
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แผนปฏิบัตกิารป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ  

(บาท) หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 การสร้างจิตส านึก และความ 
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเชิงปฏิบัติการจังหวัด             
บึงกาฬ 
 

500,000  

มิติที่ 1 รวม ........1.......มาตรการ .......1.....กิจกรรม ....6.....โครงการ   
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แผนปฏิบัตกิารป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
งบประมาณ  

(บาท) 
หมายเหตุ 

2. การบริหารราชการ 
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

 

 

 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

2.1.1 กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

2.1.2 กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นจังหวัดบึงกาฬ 

2.1.3 การออกค าสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

 

 

 

10,000 

10,000 

- 

 



แผนปฏิบัตกิารป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ  

(บาท) หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใส               
ในการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

2.2.1 โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในจังหวัดบึงกาฬ
ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

2.2.2 กิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 

2.2.3 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  

2.2.4 การออกค าสั่งมอบหมายอ านาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80,000 
 
- 
 
- 

 

- 
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แผนปฏิบัตกิารป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ                           

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ  

(บาท) หมายเหตุ 

 2.3 มาตรการการใช้ดุ ลยพินิ จ 
และใช้อ านาจหน้ าที่ ให้ เป็ น ไป                
ต าม ห ลั ก ก า รบ ริ ห า ร กิ จ ก า ร 
บ้านเมืองทีดี่ 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารแก่ข้าราชการ 
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

2.3.2 กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.3.3 โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.4 กิจกรรมเข้าร่วมโครงการด้านความโปร่งใสกับสถาบันการศึกษา /
หน่วยงานต่างๆเก่ียวกับความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

200,000 

- 

500,000 

 

60,000 
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แผนปฏิบัตกิารป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ                                                                     

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ  

(บาท) หมายเหตุ 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน 
/บุคคลในการด าเนินกิจการการ 
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์ 
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แผนปฏิบัตกิารป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ  

(บาท) หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ 
ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ     
พบการทุจริต 

2.5.1 การแต่งตั้งผู้รับผิด ชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยการจัดตั้ง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

2.5.2 การรายงานผลการด าเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

2.5.3 การเพ่ิมช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

2.5.4 การด าเนินการทางวินัยข้าราชการกรณีมีเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ 

 

 

 

 

 

 

- 
 
- 
 
- 
 

- 

 

มิติที่ 2 รวม ........6.......มาตรการ ......6.....กิจกรรม ....3....โครงการ   
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แผนปฏิบัตกิารป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ  

(บาท) หมายเหตุ 

3. การส่งเสริมบทบาท 
และการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จั ด ให้ มี แ ล ะ เผ ยแพ ร่ข้ อมู ล 
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการ              
ต าม อ า น า จ ห น้ า ที่ ข อ งอ งค์ ก ร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

 

3.1.1 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
3.1.2 โครงการจัดท าหนังสือรายงานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬ 
3.1.3 ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
300,000 

 
- 
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แผนปฏิบัตกิารป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ  

(บาท) หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับ
และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้อง 
ทุกข์ของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น 

3.2.2. กิจกรรมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการบริหารงานและการพัฒนา
ท้องถิ่น  

3.2.3 โครงการจัดตั้งตู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 

 

 

800,000 

200,000 

 

20,000 

 

 



- 17 - 

แผนปฏิบัตกิารป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ  

(บาท) หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมี 
ส่ ว น ร่ ว ม บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร ข อ ง                  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

3.3.2 การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมในการจัดซื้อ              
จัดจ้าง 

3.3.3 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้แผนชุมชนและการสร้าง
เครือข่ายระดับจังหวัด 

 

- 

 

- 

500,000 

 

มิติที่ 3 รวม ........3.......มาตรการ .......2.....กิจกรรม ....4.....โครงการ   
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แผนปฏิบัตกิารป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ  

(บาท) หมายเหตุ 

4. การเสริมสร้างและ 
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ 
ราช ก ารข อ งอ งค์ ก ร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

4.1 มีการจัดวางระบบ และรายงาน
การควบคุมภายในตามที่คณะกรรม 
การตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

 
 

 
 
 

4.1.1 มาตรการติดตามประเมิน ผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

4.1.2 โครงการอบรมการควบคุมภายในส าหรับข้าราชการ 

 

 

 

 

- 

 

100,000 
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แผนปฏิบัตกิารป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ  

(บาท) หมายเหตุ 

 

 

 

 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชน       
มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือ 
การบริหารราชการตามช่องทางที่ 
สามารถด าเนินการได ้

 

 

4.2.1 หนังสือเชิญและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

4.2.2 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 
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แผนปฏิบัตกิารป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ  

(บาท) หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ 
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

 
 

 
 
 
 

4.3.1.โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่นจังหวัด
บึงกาฬ 

4.3.2 กิจกรรมการส่งเสริมบทบาทของสมาชิกสภาในการตรวจสอบสภา 

4.3.3 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,000 

- 

500,000 

 

  



  

--  21 21 --  

แผนปฏิบัตกิารป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ  

(บาท)     หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ 
ทุจริต 

4.4.1 กิจกรรมติดป้ายรณรงคป์ระชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริต 

4.4.2 โครงการปรับปรุงพัฒนากระบวนการและสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการบริการประชาชนประจ าศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชนและรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

4.4.3 โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

- 

200 ,000 
 

 
200,000 

 

มิติที่ 4 รวม ........3......มาตรการ .......2.....กิจกรรม ....5.....โครงการ   



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี                                   

(พ.ศ.2560 - 2564 ) ครั้งที่ 1 / 2560 
วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

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

ระเบียบวาระท่ี 1   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

       ……………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  

      -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

3.1. จังหวัดบึงกาฬ ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่  บก 0023.4/360 ลงวันที่                  
31 มีนาคม 2560 เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี และแผนประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผน ดังนี้ 

3.1.1 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564 ) ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2560 

3.1.2  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจ าปี 2560 ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2560 และน าเผยแพร่                     
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

3.1.3 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจ าปี 2561 ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2560 และน าเผยแพร่                   
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

มติที่ประชุม   .......................................................................................................................... 

3.2 จังหวัดบึงกาฬ ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่ บก 0023.4/3857 ลงวันที่         
11 เมษายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือด าเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอด
ทุจริตประจ าปี 2560 เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2                   
“ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” เกิดผลเป็นรูปธรรมและ 

/เพ่ือส่งเสริม... 



-2- 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จึ งให้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี                                 
( พ.ศ. 2561 – 2564 ) พร้อมรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report  : SAR) และจัดส่งไปที่ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด ภายในวันที่                  
24 พฤษภาคม 2560 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

มติที่ประชุม   ............................................................................................... ........................... 

3.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี                     
(พ.ศ.2560 - 2564 ) ลงวันที่ 25 เมษายน 2560   

มติที่ประชุม   ..........................................................................................................................  

3.4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ลงวันที่  25 
เมษายน 2560 

มติที่ประชุม   .........................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

4.1 โครงการที่จะน าเข้าบรรจุในแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต                 
และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564 ) 

มติที่ประชุม   ..........................................................................................................................  

4.2 โครงการที่จะน าเข้าบรรจุในแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต                 
และประพฤติมิชอบ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) 

มติที่ประชุม   .........................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

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

  = 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  ส านักปลัดฯ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                            . 

ที่   บก  51001 /                   วันที ่              พฤษภาคม 2560               . 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต                  

เรียน คณะกรรมการจัดท าแผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. จังหวัดบึงกาฬ ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่ บก 0023.4/360 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560                               
เรื่อง การจัดท าแผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี และแผนประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผน ดังนี้ 

1.1 จัดท าแผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี                      
(พ.ศ. 2560 - 2564 ) ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2560 

1.2  จัดท าแผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี 2560                 
ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2560 และน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

1.3 จัดท าแผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี 2561                   
ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2560 และน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

2. จังหวัดบึงกาฬ ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่  บก 0023.4/3857 ลงวันที่ 11 เมษายน 2560                               
เรื่อง ขอความร่วมมือด าเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตประจ าปี  2560 เพ่ือให้การขับเคลื่อน                                        
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” เกิดผลเป็นรูปธรรมและ
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต                    
ด้วยการจัดท าแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงให้จัดท าแผนปฎิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 4 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) พร้อมรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report  : SAR )และจัด
ส่งไปที่ส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัด ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินจัดท าแผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 
5 ปี แผนประจ าปี 2560 แผนประจ าปี 2561 และแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเสร็จทันตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน 
 

 

(นายสมภพ สุนันทนาม) 
ประธานคณะกรรมการจัดท าแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 



 

  

  

  

                                         

 


