
โครงการมาตรการการสงเสรมิและพัฒนาเครอืขายดานการปองกันการทุจริต 
 ปงบประมาณพ.ศ.  2563  

วันที่  13เดือนมีนาคม2563 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงไข 

*************** 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2552 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจหนาที่ที่ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการ
พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 ปญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดขึ้นไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถิ่น
จนถึงระดับชาติ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลมวงไข ภารกิจหนาที่ในการบริหารราชการทองถิ่นใหมี
ความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป
ในการรวมกันพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในทองถิ่น ดังนั้น การที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกัน
พัฒนาทองถิ่น ในการนี้ การมีเครือขายที่ดีที่คอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถิ่น จึงเปนสิ่งจําเปน
โดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวนตําบลมวงไขใน
การรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัป
ชันในทองถิ่น 

 องคการบริหารสวนตําบลมวงไข  พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงได
จัดทํามาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตขึ้น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น 
 2.2 เพื่อพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 
 2.3 เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่ตําบลมวงไข 

3. เปาหมาย 
 3.1  คณะผูบริหาร                         จํานวน  4 คน 
3.2  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน   19 คน 
 3.3  ปลัดอบต. หัวหนาสวนราชการ จํานวน  7 คน 
3.4  กํานัน  ผูใหญบาน จํานวน  11 คน 

รวมทั้งสิ้น  จํานวน  41 คน 
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4. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 
 วันที่ 13 มีนาคม 2563ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงไข อําเภอพังโคน   
จังหวัดสกลนคร 

5. แนวทางดําเนินงาน 
 5.1จัดทําโครงการ 
 5.2เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น 
 5.3ประสานวิทยากรผูที่มีความรูความสามารถตามหัวขอการอบรม 
 5.4จัดประชุมเตรียมการเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานตางๆ 

5.5  ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ 
5.6  จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณสําหรับการฝกอบรม 
5.6  ดําเนินการตามโครงการ 
5.6  รายงานผลการดําเนินการตามโครงการ  

6. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลมวงไข 

7. งบประมาณในการฝกอบรม 
 ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อจาย
เปนคาใชจายตามโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีเปาหมาย คณะผูบริหาร  สมาชิก อบต. 
กํานัน ผูใหญบาน  เปนตน ตั้งไว  10,000 บาท(-หนึ่งหมื่นบาทถวน-)โดยจําแนกรายละเอียดไดดังนี้ 
 7.1  คาอาหารกลางวัน  จํานวน  41  คน x 75  บาท  จํานวน  1  มือ้       เปนเงิน  3,075.-บาท 
 7.2  คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม จํานวน 41 คน X 25 บาท X 2 มื้อ      เปนเงิน  2,050.-บาท 
 7.3  คาวิทยากร จํานวน  6  ชม. ๆ ละ  600       เปนเงิน  3,600.-บาท 
 7.4  คาปายโครงการฯ ขนาด 3 x 2 เมตร จํานวน  1  ปาย      เปนเงิน    700.- บาท 

7.5  คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน เชน ปากกา สมุด แฟม       เปนเงิน    575.- บาท 

   รวมเปนเงินทั้งสิ้น  10,000.-  บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถวน-) 
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได 

8.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
8.1 ผูเขารับการอบรมไดรับความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุ

จรประพฤติมิชอบเปนอยางด ี
8.2 ผูเขารับการอบรมไดรับความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรมไดเปน

อยางด ี
8.3  ผูเขารับการอบรมมีความเขาใจหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ไดอยางถูกตองและ

สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
8.4  ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําไป

ประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 
 8.5ผูเขารับการอบรมไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณกับวิทยากรไดโดยตรง 
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9. ผูเสนอโครงการ 

 
 
                                                   (นางนันทชพร  ออนสุระทุม) 
                                       หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลมวงไข 

11. ผูเห็นชอบโครงการ 
  
 
    

(นางพรรณภา  อินทรรักษ)   (นายสุระชัย  พันธุโคตร) 
  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมวงไข  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลมวงไข 

12. ผูอนุมัติโครงการ  

    

 

 (นางอนงคนาถ  กิณเรศ)  
นายกองคการบริหารสวนตําบลมวงไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“อยูสกล รักสกล ทําเพ่ือสกลนคร” 
 
 



 

 
 
 
 

กําหนดการ 
โครงการมาตรการการสงเสรมิและพัฒนาเครอืขายดานการปองกันการทุจริต 

ปงบประมาณพ.ศ.  2563 
วันที่  13เดือน มีนาคม2563 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงไข 
 

************************************** 
วันที่  13มีนาคม2563 

 เวลา  07.30 -08.30  น.  รายงานตัวลงทะเบียนรับเอกสาร 
เวลา  08.30- 09.00 น.  ชมวีดีทัศน กิจกรรมโครงการตางๆของอปท. 
 เวลา  09.00 -09.30 น.      พิธีเปดการอบรมโดยนางอนงคนาถ กิณเรศ นายกอบต.(ประธานใน

พิธี) 
เวลา  09.30 –12.00น.       บรรยายเรื่อง มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการ

ปองกันการทุจริต 
โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญ จากสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
สกลนคร  
  

 เวลา  12.00 –13.00 น.      (พักรับประทานอาหารกลางวัน) 
 

เวลา  13.00 – 16.00 น.        บรรยาย (ตอ) เรื่อง มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขาย
ดานการปองกันการทุจริต 
โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญ จากสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
สกลนคร  
  

 เวลา  16.00 – 16.30 น.  ถาม – ตอบ ขอซักถาม 
 เวลา  16.30 น.  ปดโครงการอบรม 
 
หมายเหต ุ เวลากําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได ตามความเหมาะสม 
 

เวลา  10.45  - 11.00 น.  (พักรับประทานอาหารวาง) 
เวลา  14.30 – 14.45 น.  (พักรับประทานอาหารวาง) 

 
 

“อยูสกล  รักสกล  ทําเพื่อสกลนคร” 
 

 

 



 
ใบลงทะเบียนผูเขารวมโครงการ 

โครงการมาตรการการสงเสรมิและพัฒนาเครอืขายดานการปองกันการทุจริต 
 ในวันที่ 13มีนาคม2563 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงไข 
 

 
ที ่

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

 
ลายมือช่ือ  
(ภาคเชา) 

08.30-12.00 น. 

 
ลายมือช่ือ 
(ภาคบาย) 

13.00-16.30 น. 

หมายเหตุ 

 คณะผูบริหาร     
1 นางอนงคนาถ  กิณเรศ นายกอบต.    
2 นายสุระชัย  พันธุโคตร รองนายกฯ    
3 นายหมอก  กาญบุตร รองนายกฯ    
4 นายณรงค  กาญบุตร เลขาฯนายกฯ    
 สมาชิกอบต.     

1 นายสิทธิศักดิ์  อินธิจันทร ประธานสภาฯ    
2 นายประพงษ  หนูพันธ รองประธานฯ    

3 นายปริญญา  พรหมจักร เลขานุการฯ    
4 นายทันใจ   สุวรรณชัยรบ ส.อบต.ม.1    
5 นายวันชัย  หลามงคล ส.อบต.ม.2    
6 น.ส.ณิชกานต  ถามะพันธ ส.อบต.ม.2    
7 นายวิระศักดิ์  กาญบุตร ส.อบต.ม.3    
8 นายประสบชัย  โพสาวัง ส.อบต.ม.5    
9 นายจํารัส  พุมแจ ส.อบต.ม.5    

10 นายประจวบ  ผาลิชัย ส.อบต.ม.6    
11 นายสุนทร  แสนจันทร ส.อบต.ม.6    
12 นายสมชาย  ชํานาญกิจ ส.อบต.ม.7    
13 นายทนงศักดิ์  โพนแปะ ส.อบต.ม.8    
14 นายธวัชชัย  นัดสันเทียะ ส.อบต.ม.8    
15 นายคําแดง  กาญบุตร ส.อบต.ม.9    
16 นายสํารอง  พลเศษ ส.อบต.ม.10    
17 นายสุพล  บรรณบดี ส.อบต.ม.10    
18 นางพาดี  โพสาวัง ส.อบต.ม.11    
19 นายคํามี  คําสราง ส.อบต.ม.11    

      

 
 
 

 
ใบลงทะเบียนผูเขารวมโครงการ 

โครงการมาตรการการสงเสรมิและพัฒนาเครอืขายดานการปองกันการทุจริต 



ในวันที่ 13มีนาคม2563 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงไข 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

 
ลายมือช่ือ  
(ภาคเชา) 

08.30-12.00 น. 

 
ลายมือช่ือ 
(ภาคบาย) 

13.00-16.30 น. 

หมาย
เหตุ 

 หัวหนาสวนราชการ/พนักงานสวนตําบล     
1 นางพรรณภา  อินทรรักษ ปลัดอบต.    

2 นายโย  มิ่งมิตรวัน ผอ.กองชาง    

3 นางเนตรนภา  ทอนฮามแกว ผอ.กองคลัง    

4 นางนันทชพรออนสุระทุม หน.สป.    

5 น.ส.เกศสุดา  แกวคําแสน ผอ.กองสวัสดิการฯ    

6 นายเฉลิมพล  ภูผานิล ผอ.กองการศึกษาฯ    

7 นายศักดิ์ศรี  ปองกัน ผอ.กองสาธารณสุขฯ    

8      
9      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ใบลงทะเบียนผูเขารวมโครงการ 



โครงการมาตรการการสงเสรมิและพัฒนาเครอืขายดานการปองกันการทุจริตในวันที่  
13มีนาคม2563 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงไข 
 

 
ที ่

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

 
ลายมือช่ือ  
(ภาคเชา) 

08.30-12.00 น. 

 
ลายมือช่ือ 
(ภาคบาย) 

13.00-16.30 น. 

หมายเหตุ 

 กํานันตําบล/ผูใหญบาน     
1 นายบุญมี  สุวรรณ กํานันตําบล    
2 นายวิจิตร  จันทะมุงคุณ ผญ.บาน ม.1    
3 นายสมหวัง  แกวมุงคุณ ผญ.บาน ม.3    
4 นายถวิล  นามเดช ผญ.บาน ม.4    
5 นายประวัติ  ฟองมนต ผญ.บาน ม.5    
6 นายมนูญร  พะตะวงศ ผญ.บาน ม.6    
7 นายอาคเนย  ถินราช ผญ.บาน ม.7    

8 นายชูจิตร  ผาลิชัย ผญ.บาน ม.8    
9 นางละออง  ชัยวงศ ผญ.บาน ม.9    

10 นายสมชาย  บรรณบดี ผญ.บาน ม.10    
11 นายสุภัทยา  หวลศรีไทย ผญ.บาน ม.11    

      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

พิธีกรแนะนําตัวเอง  กลาวทักทาย - ตอนรับผูเขารวมอบรม  
+++++++++++++ 

 



สวัสดีคะ  ดิฉัน  นันทชพร  ออนสุระทุม  ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดอบต. ทําหนาที่
พิธีกรดําเนินการตามโครงการฯ  และขออนุญาตกลาวตอนรับทุกทานเขาสูการอบรมเชิงวิชาการ  
“โครงการมาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต”  

ในการจัดฝกอบรมในคร้ังนี้  จัดขึ้นโดย สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลมวงไข 

มีกําหนดการจัดอบรม 

วันที่  13มีนาคม2563 
 
 เวลา  07.30 -08.30  น.  รายงานตัวลงทะเบียนรับเอกสาร 
 เวลา  08.30- 09.00 น.  ชมวีดีทัศน กิจกรรมโครงการตางๆของอปท. 
 เวลา  09.00 -09.30น.       พิธีเปดการอบรม โดย นางอนงคนาถ กิณเรศ (ประธานในพิธ)ี 
 เวลา  09.30 –12.00น.  บรรยายเรื่อง มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการ

ปองกันการทุจริตโดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญ จากสํานักงาน ป.ป.ช. 
ประจําจังหวัด  สกลนคร  

  
 เวลา  12.00 –13.00 น.  (พักรับประทานอาหารกลางวัน) 
 
เวลา  13.00 – 16.00 น.  บรรยาย (ตอ)  เรื่อง มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขาย

ดานการปองกันการทุจริต โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญ จาก
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดสกลนคร  

 เวลา  16.00 – 16.30 น.  ถาม – ตอบ ขอซักถาม 
 เวลา  16.30น. ปดโครงการอบรม 
 
หมายเหต ุ เวลากําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได ตามความเหมาะสม 

เวลา  10.45  - 11.00 น.  (พักรับประทานอาหารวาง) 
เวลา  14.30 – 14.45 น.  (พักรับประทานอาหารวาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“อยูสกล  รักสกล  ทําเพ่ือสกลนคร” 
 

 
 
 

- ชวง พิธีกรเชิญประธานกลาวเปดงาน 
 



 เรียน ทานประธานในพิธี  ทานสมาชิกสภาอบต. ทานปลัดอบต.หัวหนาสวนราชการ 
พนักงานขาราชการ  กํานัน ผูใหญบาน ท่ีเคารพ ทุกทาน 

 บัดนี้  ไดเวลาอันสมควรแลว  ขอเรียนเชิญทานประธานในพิธีไดกลาวเปดโครงการฯ และ
กลาวใหโอวาทกับผูเขาอบรมในคร้ังนี้   ขอเรียนเชิญคะ 

 เรียน ทานปลัดองคการบริหารสวนตําบลมวงไข  กลาวรายงานการจัดทําโครงการฯ และ
วัตถุประสงคของการจัดอบรมในคร้ังนีข้อเรียนเชิญคะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คํากลาวรายงาน 
โครงการมาตรการการสงเสรมิและพัฒนาเครอืขายดานการปองกันการทุจริต 

ประจําป พ.ศ. 2563 



วันที่  13มีนาคม 2563 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงไข อําเภอพังโคน จ.สกลนคร 

************************* 

เรียน ทานนายกองคการบริหารสวนตําบลมวงไข ที่เคารพ 

  ดิฉัน นางพรรณภา  อินทรรักษ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมวงไข  ในนาม
คณะทํางาน จัดทําโครงการมาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต
ตองขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูงที่ใหเกียรติ และเสียสละเวลามาเปนประธานในพิธีเปดการ
อบรม  “มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตประจําป พ.ศ. 
2563” ในวันนี้ 

  ดวยการปฏิรูประบบราชการไทยเมื่อป พ.ศ. 2545 และการประกาศใชพระราช
กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หนวยงานภาครัฐ
ไดมีการปรับตัวเพื่อใหสอดคลองกับยุคสมัยและตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยาง
ตอเนื่องมีการนําแนวคิดวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) มาใชในการบริหารราชการแผนดิน และยังคงมีขาวการดําเนินงานที่ขาดความ
โปรงใสและการรองเรียนเรื่องทุจริตในการรับบริการของหนวยงานภาครัฐจากภาคประชาชนอยาง
ตอเนื่อง ประกอบกับการที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับภาพลักษณการทุจริต โดยองคการเพื่อความ
โปรงใสนานาชาติ  

การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  ซึ่งในปจจุบันไดทวีความรุนแรง
ขึ้นอยางตอเนื่อง  ทําใหเกิดความเสียหายในวงกวาง  โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ  ระบบ
สังคม  ระบบหนวยงานในภาครัฐ  ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความ
เจริญกาวหนาสามารถแขงขันกับตางประเทศได  อยางทัดเทียม  ที่จะตองประสานความรวมมือ  
ทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ  พัฒนา
บุคลากรควบคูไปพรอมๆกันโดยการปลูกฝงความซื่อสัตย  สุจริต  ความรับผิดชอบ มีวินัย  
ตลอดจนคานิยมอื่นๆ ท่ีถูกตอง รวมทั้งเขาใจวิถีดําเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณคา   

  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งที่ 69/2557 เรื่อง 
มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกสวนราชการและ
หนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนน
การสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาค
สวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง  เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตได อีกท้ังเปนนโยบายระดับชาติดวย 
   
 
 
 

ดังนั้น สํานักงานปลัดอบต.จึงไดจัดอบรมโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค  ดังนี ้



  ๑.  เพื่อสงเสริมใหผูเขารวมอบรมมีความรู ความเขาใจในระเบียบ กฎหมายและ
หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการเพิ่มมากขึ้น 

2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 
3. เพื่อใหผูเขาอบรมไดนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
  4.  เพื่อใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ   
  5.เพื่อเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได 

6.  เพื่อใหเกิดความรัก ปรองดอง และความสมานฉันทภายในองคกรและชุมชน 

  โดยผูเขารับการอบรมรวมทั้งสิ้น จํานวน  41  คน ประกอบดวยคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบานปลัดองคการบริหารสวนตําบล     หัวหนา
สวนราชการ และพนักงานขาราชการ 

 บัดนี้   ไดเวลาอันสมควรแลว  ดิฉันขอเรียนเชิญทานประธานในพิธี  ไดเปดการ
อบรมและใหโอวาทกับผูเขารับการอบรม  “โครงการมาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขาย
ดานการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ 2563” ในโอกาสนี ้ขอเรียนเชิญคะ  
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กลาวเปดการอบรม 

3 



โครงการมาตรการการสงเสรมิและพัฒนาเครอืขายดานการปองกันการทุจริตประจําป 
พ.ศ. 2563 

วันที่  13มีนาคม 2563 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงไข อําเภอพังโคน จ.สกลนคร 

************************* 

           ทานปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสวนราชการ พนักงานขาราชการ 
สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล  กํานัน  และผูใหญบาน ทุกทาน 

 ดิฉันมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมาเปนประธานในการเปดการอบรมโครงการ

มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตประจําป พ.ศ.2563
ในวันนี ้

 จากการกลาวรายงาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมวงไข นั้น ดิฉันได
เล็งเห็นความสําคัญของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อการปองกันและปราบปรามการทุจริต  สืบเนื่องจากปญหาการคอรัปชั่นใน
ประเทศไทยซึ่งเปนปญหาใหญของประเทศ  อยางที่เปนขาวทางสื่อมวลชนที่ผานมา จึง
เปนประเด็นที่นาเปนหวงเปนปญหาและอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาตามวิถี
ประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล ดิฉันเห็นวาการจัดทําโครงการนี้เปนโครงการที่ดีที่
ใหความสําคัญกับการสรางความสัมพันธ ปลูกฝงจิตสํานึก  คานิยม และทัศนคติที่ดี 
รวมทั้งการมีสวนรวมของคนในสังคม อยางเปนรูปธรรม และเพื่อการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยตระหนักถึงผลประโยชนของสังคม  เพื่อเสริมสรางการบริหาร
ราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพโปรงใส  มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม
และสงเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลซึ่งจะนําไปสูการเปนประชาธิปไตยที่
ถูกตองเหมาะสม ตอไป   

 ในโอกาสนี้  ดิฉันขอขอบคุณทานวิทยากร ที่ไดสละเวลามาถายทอดใหความรู 
และประสบการณแกผูเขารวมอบรมในครั้งนี้  และขออวยพรใหการอบรมในครั้งนี้จง
บรรลุผลตามวัตถุประสงคทุกประการ 

 บัดนี้  ไดเวลาอันสมควรแลว  ดิฉันขอเปดการอบรม “โครงการมาตรการการ
สงเสรมิและพฒันาเครอืขายดานการปองกันการทุจริต”ประจาํป พ.ศ. 2563ณ บัดนี ้
 



 
 



 
 

 
 

ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนกลไกและ
เครื่องมือที่สําคัญในการกําหนดทิศทางเพ่ือแกไขหรือบรรเทาความสุมเสี่ยงที่จะกระทําการทุจริตหรือประพฤต ิ
มิชอบในองคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงถือเปน
การแสดงเจตจํานงทางในการบริหารราชการดวยความซื่อสัตยสุจริตของผูบริหารทองถิ่นตอประชาชน โดยจะ
บรรลุผลไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการหรือ 
การปฏิบัติงานอ่ืนที่ใดที่องคกรปกคอรงสวนทองถ่ินจะกําหนดใหมีขึ้น และสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนดไวใน
กรอบแนวทางแตละมิติของแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตดวย  

องคการบริหารสวนตําบลมวงไข จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และไดดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/มาตรการหรือการปฏิบัติงานอ่ืนที่ใด 
ทีไ่ดกําหนดใหมีข้ึนตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีจํานวนโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการหรือการปฏิบัติงานอ่ืน ทั้งสิ้นจํานวน  11  โครงการ  33กิจกรรม  16มาตรการ และสามารถ
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ไดดังนี้  

 1.โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ไดนําไปดําเนินการแลวจํานวน  11โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการประกอบดวย (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ) 

 1.1โครงการการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 1.2กิจประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองถองถ่ิน 

1.3โครงการจัดทําคาบริการพ้ืนที่เว็บไซตรายปและคาธรรมเนียมซ้ือโดเมนเนมรายป 
1.4โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ– จัดจาง 
1.5กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1.6.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาและแผนชุมชน 
1.7กิจกรรมการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลมวงไข 
1.8มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมวงไข 
1.9กิจกรรมประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป 
1.10โครงการจัดทําการควบคุมภายใน 
1.11 มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 
 
 

2.โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ยังไมไดนําไปดําเนินการ จํานวน  49 โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการประกอบดวย (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ) 

 2.1โครงการสมุดความดีพนักงานจาง 
2.2โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร สมาชิกสภาพนักงานสวนตําบลพนักงานจาง 
อบต.  มวงไข 
2.3กิจกรรมใหความรูเรือ่ง ผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2.4มาตรการ "ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Confictof Interest" 

/2.6……….. 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน(ระหวาง  ตุลาคม  2562  -  มีนาคม  2563) 
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2.5โครงการรณรงคเพ่ือสรางจิตสํานกึในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2.6โครงการปลูกปาชุมชน 
2.7โครงการประกวดคําขวัญตอตานทุจริต 
2.8โครงการพานองทองธรรมะ 
2.9โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลมวงไข กิจกรรม"สงเสริมการ 
เรียนรูปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง") 
2.10มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
2.11มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปลัดองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินและหัวหนาสานราชการ 
2.12กิจกรรม "สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน" 
2.13กิจกรรม "ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป" 
2.14กิจกรรม "การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ" 
2.15กิจกรรม "สรางความโปรงใสในการ ใชจายเงินงบประมาณ " 
2.16กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให เกิดความพึงพอใจแก

ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
2.17โครงการจางสํารวจความพีงพอใจของผูรับบริการ 
2.18กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 
2.19มาตรการ "ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน" 
2.20โครงการลดขั้นตอนและระยะการปฏิบัติราชการ 
2.21มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการ 

ปฏิบัติราชการ 
2.22มาตรการมอบอํานาจของนายกอบต. 
2.23มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของ  นายก อบต. ปลัด อบต.และหัวหนาสวนราชการ 
2.24 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมาจิตสาธารณะ 
2.25กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.26มาตรการ "จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ" 
2.27กิจกรรม " การจัดทําขอตกลงการ ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลมวงไข" 
2.28กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบทีไดดําเนินการตามอํานาจหนาทีเพ่ือการ

ตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลมวงไข 
2.29มาตรการ "ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ" 
2.30มาตรการ "แตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

/2.31มาตรการ... 
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2.31มาตรการ "ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน.กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลมวงไขวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ" 

2.32กิจกรรม "การออกระเบียบจัดตัง้ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลมวงไข" 
2.33โครงการใหความรูแกพนักงานสวนตําบลและประชาชนทั่วไป เรื่อง พ.ร.บ. ขอมูล 

ขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐" 
2.34 กิจกรรม "การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลังพัสดุ และทรัพยสินของอบต. 

และการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับ การเงินการคลัง" 
2.35โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคกร 
2.36โครงการองคการบริหารสวนตําบลมวงไขเคลื่อนที ่
2.37กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียนรองทุกขรับทราบ 
2.38กิจกรรมการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมขน 
2.39มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
2.40 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลมวงไข 
2.41โครงการจัดทําแผนตรวจสอบภายในประจําป  ประจําป 
2.42กิจกรรมประเมินผลการควบคุมภายใน 
2.43มาตรการสงเสริมใหดําเนินการไดประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กากับ ดูแลการ

บริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง  การโอน  ยาย 
2.44กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการ ใช

ประโยชนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลมวงไข 
2.45กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน 
2.46กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน 
2.47กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
2.48มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน 
2.49กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

/3. ตาราง… 
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3. ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) 

 

การดําเนินงานตามมิต ิ ตามแผน 
(ระบุจํานวน) 

ดําเนินที่นําไป
ดําเนินการแลว 

(ระบุจํานวน) 

ที่ยังไมไดนําไป
ดําเนินการ 
(ระบุจํานวน) 

มิติท่ี 1การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 10 0 10 
มิติท่ี 2การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 25 5 20 
มิติท่ี 3การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน 

14 5 9 

มิติท่ี 4การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ 

11 1 10 

รวมทั้งสิ้น จํานวน ………60……… โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

60 11 49 

 
  4.ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 
  4.1 ขอกฎหมาย/ระเบียบ/แนวทางปฏิบัต ิ
……………………………………………ไมมี…………………………………………………………………………………………………… 
  4.2 ระบบงานและการบริหารจัดการในภารกิจ หรือปจจัยอ่ืนๆ 
……………………………………………ไมมี…………………………………………………………………………………………………… 
  4.3 ดานบุคลากร 
……………………………………………ไมมี…………………………………………………………………………………………………… 
  4.4 ดานอ่ืนๆ  
……………………………………………ไมมี…………………………………………………………………………………………………… 
 
  5. ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน 
  5.1 ขอกฎหมาย/ระเบียบ/แนวทางปฏิบัต ิ
……………………………………………ไมมี…………………………………………………………………………………………………… 

5.2 ระบบงานและการบริหารจัดการในภารกิจ หรือปจจัยอ่ืนๆ 
……………………………………………ไมมี…………………………………………………………………………………………………… 
  5.3 ดานบุคลากร 
……………………………………………ไมมี…………………………………………………………………………………………………… 
  5.4 ดานอ่ืนๆ  
……………………………………………ไมมี…………………………………………………………………………………………………… 
 


