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... คนไมม่คีวามสจุรติ คนไมม่ีความมัน่คง ชอบแตม่กังา่ย ไมม่วีนัจะ
สรา้งสรรคป์ระโยชน์ สว่นรวมทีส่ าคญัอนัใดได ้ผูท้ีม่คีวามสจุรติและ
ความมุง่มนัเท่านัน้ จงึจะท างานส าคญัยิ่งใหญท่ีเ่ปน็คุณประโยชน์

แทจ้รงิไดส้ าเรจ็ ...  
 

( พระบรมราโชวาทในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรของ 
จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 12 กรกฎาคม 2522 ) 

 

... ในการปฏบิตัริาชการนั้น ขอใหท้ าหน้าทีเ่พือ่หนา้ที่อย่านกึถงึ
บ าเหนจ็รางวลั หรอืผลประโยชน์ใหม้าก ขอใหถ้อืวา่การท าหนา้ทีไ่ด้

สมบรูณเ์ปน็ทั้งรางวลัและประโยชนอ์ย่างประเสรฐิ จะท าให้
บา้นเมอืงอยู่เย็นเปน็สขุและมัน่คง ... 

 
( พระบรมราโชวาทเนื่องในวนัขา้ราชการพลเรือน 1 เมษายน 2533 ) 



 
 
 

  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
นโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม  และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ  พร้อมอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ  นั้น  

เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบั ติการของหน่วยงานที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการปูองกัน  ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริต  
คอร์รัปชันร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองกับนโยบายรัฐบาล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 – 2564)    และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10  การ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ   

องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
5   ปี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560-2564  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรร
มาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  และก าหนดนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสเพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ  และปฏิบัติ
ควบคู่กับกฎ ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืน ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม  ปราศจากการทุจริต  เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว  จึงก าหนด
แนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถือปฏิบัติ และด าเนินการจัดท าแผนแผนปฏิบัติการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต  5   ปี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560-2564  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำน ำ 



 
 
 

 
เรื่อง            หน้า       
 

1.  บทน า          1 

2. หลักการและเหตุผล        2 

 3.  วัตถุประสงค์         3-4 

 4.  เป้าหมายของโครงการ       4 

 5.  วิธีการด าเนินการ        4 

5.  ยุทธศาสตร์แผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ      5  
     ทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 5  ปี  
     ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.  2560 – 2564     
6.  โครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ           16 
7.  ภาคผนวก 
      -โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ 
         ทุจริต 5 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเคียน  

              -ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ    
            ปราบปรามการทุจริต 5 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเคียน 

  
 

   
 

 

สำรบัญ 



       

  -1- 
 
  

1. บทน า 

  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
นโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม  และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ  พร้อมอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ  นั้น  

เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการปูองกัน  ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริต  
คอร์รัปชันร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองกับนโยบายรัฐบาล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 – 2564)    และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10  การ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ   

องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
5   ปี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560-2564  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรร
มาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  และก าหนดนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ  และปฏิบัติ
ควบคู่กับกฎ ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืน ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม  ปราศจากการทุจริต  เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว  จึงก าหนด
แนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถือปฏิบัติ และด าเนินการจัดท าแผนแผนปฏิบัติการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต  5   ปี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560-2564  

  
 
 
 
 
 
  

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  5  ปี   
ประจ าปีงบประมาณ     พ.ศ.  2560 – 2564 
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2.  หลักการและเหตุผล 

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
นโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม  และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ  พร้อมอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ  นั้น  

เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบั ติการของหน่วยงานที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการปูองกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริต  
คอร์รัปชันร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองกับนโยบายรัฐบาล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 – 2564)    และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10  การ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  5  ปี   
ประจ าปีงบประมาณ     พ.ศ.  2560 – 2564 
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3. วัตถุประสงค์  : 

1. เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 
2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ปูองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม  และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนอง
ความต้องการ  พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ 

2. เพ่ือจัดท าแผนแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  5   ปี   ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2560-2564  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 – 
2564)     U U 

3. เพ่ือปลูกฝังสร้างจิตส านึก  ค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ   
ราชการ มีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ   ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เป็นธรรม  และเสมอภาค  ท าให้
การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส  ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ   U 

4. เป็นกรอบการด าเนินงานในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    

5.  เพ่ือสร้างจิตรส านึก   คุณธรรม   จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนกับข้าราชการ      
6.  เพ่ือสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เกิดข้ึนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนโดยการ 

ให้ความรู้ความเข้าใจในช่องทางการร้องเรียน /  กล่าวโทษ  /  ร้องทุกข์  /  ร้องเรียน การมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้
สอดส่องดูแลการเฝูาระวังและการเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

7.  เพ่ือด าเนินการทางวินัยต่อพนักงานส่วนต าบล  ,  พนักงานจ้าง , คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภา
อบต.   กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  5  ปี   
ประจ าปีงบประมาณ     พ.ศ.  2560 – 2564 
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4. เป้าหมายของโครงการ   
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  5  ปี   ขององค์การบริหารส่วน  

ต าบล สระตะเคียน ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2560 – 2564  มีเปูาหมายที่ส าคัญดังนี้ 
  4.1  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   4.1.1   คณะผู้บริหาร , พนักงานส่วนต าบล , พนักงานจ้าง และ สมาชิกสภาฯมีจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ   มีจิตส านึกท่ีดีในการให้บริการ   ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  
เป็นธรรม  และเสมอภาค  ท าให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส  ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ิมขึ้น 
    4.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 4.1.2  จัดท าแผนแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  5  ปี   ขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2560 – 2564   จ านวน          ดังนี้ 
    - คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน จ านวน  4    คน 
    - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลสระตะเคียน จ านวน  28  คน 
    - พนักงานท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง   จ านวน  54  คน 
   
5. วิธีการด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต   
5   ปี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560-2564  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรร
มาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  และก าหนดนโยบายคุณธรรมาภิบาล
และความโปร่งใสเพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ  
และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืน ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความ
โปร่งในบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม  ปราศจากการทุจริต  เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว  จึง
ก าหนดแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถือปฏิบัติ และด าเนินการจัดท าแผน
แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  5   ปี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560-2564  ควรเริ่มต้น
ด้วยการปลูกฝังสร้างจิตส านึก  ค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ   มีจิตส านึก
ที่ดีในการให้บริการ   ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เป็นธรรม  และเสมอภาค  ท าให้การบริหารราชการ
เกิดความโปร่งใส  ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ   ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ     รวมทั้งตัวผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ    
จึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  5   ปี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2560-2564  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 – 2564)    
ขึ้น 
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     มีวิธีการด าเนินการดังต่อไปนี้  
U  

5.1  เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
5.2  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาฯ , พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 

ในสังกัดรับทราบ 
 
5.3  ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  5  ปี   ขององค์การ

บริหาร ส่วนต าบลสระตะเคียน ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2560 – 2564 
5.4  ด าเนินการจัดท าประกาศเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
5.5  ตรวจสอบการด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
5.6  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

6.  ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 – 2564  
 

    องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน    โดยคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 5  ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 – 2564  
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต   จ านวน    4  ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 

6.1   ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้หน่วยงานบริหารงานตามหลักธรรมมาภิ 
บาล 

       วัตถุประสงค์มีดังนี้ 
1.  มุ่งส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาครัฐ รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็น
กลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

        6.1.2  มาตรการ/แนวทางการด าเนินงานมีดังนี้ 
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1.  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกฝุาย ให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตาม  
       หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
1.2  ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทาง 

                                                 ปฏิบัต ิ
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1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญา 
                                                 เศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกฝุาย 

2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมมาภิบาล 
2.1  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพ่ือให้ 

                                                 ปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาล 
2.2  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ 
       จริยธรรม 

2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ ให้   
      เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

   3.  ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 

3.1  จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรฝึกอบรม ด้านการปูองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
3.2 ก าหนดให้หลักสูตรด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เป็น 
หลักสูตรบังคับที่ใช้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

     3.3  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการปูองกันและ 
ปราบปราม การทุจริตภาครัฐ 

4.  ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการ
ทุจริต โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 
     4.1  ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
4.2  รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น 
คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4.3  ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการปูองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
4.4  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกฝุายร่วมกันสร้างค่านิยมในการปูองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
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6.2  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อบูรณาการหน่วยงานกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ในการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตภาครัฐ 

       6.2.1  วัตถุประสงค์    มีดังนี้ 
    1. มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน กับทุกภาค 

ส่วนในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไก
ในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึง การสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

        6.2.2  มาตรการ/แนวทางการด าเนินงานมีดังนี้ 
    1. บูรณาการหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรทุกภาคส่วนในการปูองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตภาครัฐ 
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน 

ภาครัฐกับองค์กรทุกภาคส่วน 
1.2  ให้มีการจัดตั้ง “ ศูนย์การข่าวกลาง ”  เพ่ือด าเนินการจัดระบบการข่าว เก็บ 
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ตลอดจนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการทุจริต หรือประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐจากทุกหน่วยงาน เพ่ือน าไปประมวล วิเคราะห์เพื่อใช้ในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
1.3  ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความ 
เข้มแข็งและเป็นอิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
สาธารณชนรับทราบ 
1.4  ส่งเสริม สนับสนุนให้หนว่ยงาน มีระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือท าการเผยแพร่  
ประชาสัมพันธ์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยให้มีเว็บบอร์ด
เพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือ 
ประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

2.1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพ
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
2.2  สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวก
หลากหลาย รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือ
ข้อมูลนั้น 
 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  5  ปี   

ประจ าปีงบประมาณ     พ.ศ.  2560 – 2564 
 
 
 



 
8 

 
 

    2.3  ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
2.4  ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัล 
ตอบแทน 
2.5  ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความ 
ร่วมมือเพ่ือ การปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

6.3  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ภาครัฐ 

       6.3.1  วัตถุประสงค์มีดังนี้ 
    1.  มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้ 

อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจาย
อ านาจ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับเอกชน ให้มีศักยภาพในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากฎหมายที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง ส่งเสริมความร่วมมือด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
กับองค์กรอื่น 

       6.3.2  มาตรการ/แนวทางด าเนินงานมีดังนี้ 
1.  พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้ 
เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

1.1  ให้หน่วยงานมีโครงสร้างของหน่วยงาน อัตราก าลัง การบริหารงาน
บุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความ
รับผิดชอบในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
1.2  ให้หน่วยงานสร้างระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ โดย     
ก าหนดแยกอ านาจการบริหารงานออกจากอ านาจการพิจารณาคดี เพ่ือ 
สามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอ านาจหนึ่งได้   
1.3  สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่าง  
หน่วยงานกับภาครัฐด้วยกันเอง 
1.4  ให้หน่วยงาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจใน
การปฏิบัติงานด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็ว 
ต่อเนื่อง และเป็นธรรม 
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1.5  ให้หน่วยงานจัดท าดัชนชีี้วัดความโปร่งใส และเกณฑ์มาตรฐานกลาง 
ความโปร่งใส 

2.  ส่งเสริมการกระจายอ านาจในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
2.1  สนับสนุนให้มีการจัดโครงสร้าง การบริหารงานบุคคล และ
งบประมาณในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
2.2  ให้หน่วยงานมีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารราชการ 
2.3  ให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมการใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม 
2.4  ให้มีระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการด าเนินงานต่อ 
ส่วนกลาง 

3.  สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับเอกชนให้มีศักยภาพในปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

3.1  วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับ 
ภาคเอกชน 
3.2  สนับสนุนให้มีตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตภาครัฐ 

   4.  เสริมสร้างประสิทธิภาพของกฎหมายเพื่อใช้ในการปูองกันและปราบปรามการ 
ทุจริตภาครัฐ 

4.1  ให้มีการปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อ
การทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ หรือเพ่ือให้ทันสมัยต่อสภาพปัญหาการทุจริตภาครัฐในปัจจุบัน 
4.2  ให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคโดยเคร่งครัด 

4.3  พัฒนาระบบสืบสวนสอบสวนหรือการไต่สวนข้อ เท็จจริงให้รวดเร็ว  
ต่อเนื่อง และเป็นธรรม 
4.4  สร้างกลไกในการเฝูาระวัง สอดส่อง ดูแล ติดตามการกตระท าการ          
ทุจริตหรือพฤติมิชอบในภาครัฐ 
4.5  จัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ให้สามารถตรวจสอบ 
สถานภาพบุคคล พฤติการณ์การกระท าผิด ตลอดจนทรัพย์สินที่ได้จาก
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
4.6  สร้างกลไกในการปูองกันเจ้าหน้าที่รัฐด้านการปูองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ที่ได้ปฏิบัติการ 
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5.  ส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต    
ภาครัฐร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ 
5.1  ประสวนความร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติเกี่ยวกับการปูองกัน  
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
5.2  ส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างประเทศในการยึด อายัด และน า
ทรัพย์สิน 
ที่ได้จากการกระท าผิดเกี่ยวกับการทุจริตภาครัฐมาด าเนินคดีในประเทศ 
5.3  สนับสนุนหนว่ยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการปูองกันและปราบปราม 

                                                   ทุจริตให้เข้าร่วมพันธกรณีเป็นสมาชิกองค์กรต่อต้านทุจริตระดับนานาชาติ 
6.  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยาน 

6.1  สร้างหลักประกันความปลอดภัยโดยก าหนดมาตรการและแผนงาน
ในการคุ้มครองพยาน 
6.2  ควบคุม ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการ
คุ้มครองพยาน 
6.3  พัฒนาศักยภาพในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดย
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านการคุ้มครองพยาน 

7.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการปูองกันและปราบปรามการ   
    ทุจริตภาครัฐ 

7.1  สนับสนุนให้หนว่ยงานมีอ านาจหน้าที่ด้านการปูองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ด าเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และ
อุปกรณ์ที่มี ความทันสมัยมาใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวม
พยานหลักฐานเพ่ือประสิทธิภาพในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด 
7.2  สนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยงานด้านการปูองงกันและ 
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

7.3  ให้มีการวางแผนระบบฐานข้อมูลด้านการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือรวบรวมและน าไปใช้ประโยชน์
ซึ่งข้อมูล ข่าวสารงานวิจัย และงานวิชาการต่างๆ 
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6.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
ภาครัฐ 

       6.4.1  วัตถุประสงค์   มีดังนี้ 
   1.  มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามรารถเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลในการ

ปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไข
สภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถ
ร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วนรวมถึงองค์กรอ่ืนระหว่างประเทศ 
     67.4.2  มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน     มีดังนี้ 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต 

1.1  ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้มีความ
ช านาญเฉพาะ 
1.2  ก าหนดให้มีการจัดตั้งสถาบัน จัดท าหลักสูตรการศึกษา และ/หรือ  
หลักสูตรการฝึกอบรมของ วิชาชีพด้านการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 
1.3  ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐระหว่างประเทศให้เป็นปัจจุบัน 
1.4  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้มีกระบวนการเรียนรู้และ 
ถ่ายทอดความรู้ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study) 
1.5  ส่งเสริมให้มีการวิจัยด้านต่างๆ อาทิ การใช้อ านาจของผู้บริหารที่เอื้อ 
ประโยชน์ต่อการทุจริต การจัดท าสัญญาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
การทุจริตเชิงนโยบายเป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อน าผลวิจัยไปสู่การพัฒนาศักยภาพ
ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้มีประสิทธิ ภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

2.  สร้างมาตรฐานทางวิชาชพีด้านการปูองกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ 
2.1  ส่งเสริมให้หน่วยงานสรา้งมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2  ก าหนดให้มีมาตรฐานเกี่ยวกับค่าตอบแทนของวิชาชีพ 
2.3 ก าหนดให้มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล 
รวมถึงการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร์   วัตถุประสงค์   ตัวชี้วัด   ค่าเป้าหมายและมาตรการ 
 

(1) 
ยุทธศาสตร ์

(2) 
วัตถุประสงค์ 

(3) 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

 (4)  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (๔) 
มาตรการ 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่  1.  
ป ลู ก จิ ต ส า นึ ก ค่ า นิ ย ม
คุณธรรมจริยธรรมและสร้าง
วินัย 

 
ส่งเสริมใหม้ีวินัย คุณธรรม และจริยธรรมจาก 
การส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนและสังคมทุกภาค
ส่วนมีจิตส านึกรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อก่อให้ เกิด
คุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ถูกต้องต่อมุมมองทัศนคติ
และต่อปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งรณรงค์
ให้มีวินัย เคารพกฎระเบียบกติกาและกฎหมายของ
สังคม มีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม จริยธรรม 
ของบุคลากร ด้านปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
 
 
 
 
 
 

จ านวนของบุคลากรต้นแบบ
ใ น ต า บ ล ใ น ก า ร พั ฒ น า
ความคิดว่าด้วยความพอเพียง 
ลดการทุจริต ประพฤติมิชอบ 

50 50   50 50 50 1. ประยุกต์ ใช้  
ห ลั ก เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงให้ 
เกิดผลในทางปฏิบัติ 

จ านวนร้อยละของบุคลากร 
อบต. ที่ได้รับการฝึกอบรม
คุณธรรมจริ ยธรรมมีการ
พัฒนาศักยภาพและคุณ 
ธรรม จริยธรรม ของบุคลากร 
ด้านปูองกันและปราบปราม
การทุจริต  
 
 
 
 
 

50 50 50 50 50 2 .ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลั กคุณธรรม
จ ริ ย ธ ร ร ม  พั ฒน า
ศักยภาพเจ้าหน้าท่ีใน 
การปูองกันการทุจริต 
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ยุทธศาสตร ์

 
วัตถุประสงค์ 

 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
มาตรการ 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่  2.  
บูรณาการหน่วยงานกับ 
หน่วยงานภาครัฐอื่น ใน 
การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ 
 

เพื่อให้องค์กรและเครือข่ายทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม
ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝาูระวังและ
ตรวจสอบการทุจรติการประชาสมัพันธ์ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการทุจรติอย่างท่ัวถึง และการ
สร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายอยา่งยั่งยืน 
 

1.ร้ อยละของโคร งการ /
กิจกรรมด้านการปูองกันและ
ปร า บป ร า มก า ร ทุ จ ริ ต ที่
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการด าเนินงาน 
 
 

50 60 70 80 90 1.  ประชาสัมพันธ์
ต่อต้านการทุจริต 
2 . เ ส ริ ม ส ร้ า ง
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุก 
ภาคส่วน 
 

4.ระดับความส าเร็จของการ
ใช้สื่อในการต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 
 

50 60 70 80 90 
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ยุทธศาสตร ์

 
วัตถุประสงค์ 

 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
มาตรการ 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่  3.  
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครฐั
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
 

เพื่อให้ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจายและ
ถ่วงดุลอ านาจมีประสิทธิภาพ โดยสร้างความเป็นอิสระแก่
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต สร้างระบบการตรวจสอบที่
เข้มแข็ง ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น รวมทั้งสร้าง 
ความเข้มแข็งในการต่อต้านการรับสินบนของภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพของกฎหมาย 
ต่อต้านการทุจริต มีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดท า
ดัชนีวัดความโปร่งใสของสังคมไทยและส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน 
 

1. ระดับความส าเร็จในการ
ยกร่างแก้ไข ปรับปรุง กฎ 
ระเบียบ ท่ีเอื้อต่อการปูองกัน
และปราบปราม 
การทุจริต 
 

50 60 70 80 90 1 . เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพขอ ง
กฎหมายต่อต้านการ
ทุจริต 
2. เสริมสร้างความ
เ ข้ ม แ ข็ ง ใ น ก า ร
ตรวจสอบทรัพย์สิน
นั ก ก า ร เ มื อ ง 
ข้าราชการ และการ 
ทุจริตเชิงนโยบาย 

 

2. ร้อยละของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการที่โปร่งใส เป็น
ธรรมของหน่วยงาน 
 
 

50 60 70 80 90 

3. ระดับความส าเร็จของการ 
ด าเนินการกรณีเกิดการทุจริต 
 
 
 
 
 

50 60 70 80 90 
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ยุทธศาสตร ์

 
วัตถุประสงค์ 

 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
มาตรการ 2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.  
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี ใน 
การป้องกันและปราบปราม 
ทุจริตภาครัฐ 
 

เพื่อให้สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดปูองกันการทุจริต โดยมีการ
พัฒนาศักยภาพและคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร 
ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต เสริมสร้างองค์
ความรู้ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ตลอดจน 
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างท่ัวถึง 
 

1. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 
 
 

60 70 80 90 100 1.พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ 
เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ น ก า ร
ปู อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริต 
2.สร้างมาตรฐานทาง
วิ ช า ชี พ ด้ า น ก า ร
ปู อ ง กั น แ ล ะ
ปร า บปร ามทุ จ ริ ต
ภาครัฐ 

2. ร้อยละของบุคลากรด้าน
การปูองกันและปราบปราม
การทุจริตที่ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาศักยภาพ 
ตามที่ก าหนดไว้ 
 
 
 

60 70 80 90 100 
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         8.  โครงการ   กิจกรรม   และงบประมาณ 
            ยุทธศาสตร์ที่ 1.  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้หน่วยงานบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล /ยุทธศาสตร์ที่ 4.  
               พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ 

 
 

มาตรการ โครงการ / กิจกรรม หน่วยนบั 

งบประมาณ  
แนวทางการ 

ติดตาม/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

2560 2561 2562 2563 2564 
 

ด้านการสือ่สารภายใน
หน่วยงาน 
ส่งเสริมการประพฤติ ปฏิบัติ
ตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
ไม่ให้ประพฤติมิชอบ และมี
ผลประโยชน์ซับซ้อน หรือเป็น
ผู้มีส่วนได้เสีย 
ด้านวฒันธรรมคุณธรรมใน
องค์กร 
ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมี
ความเขา้ในกับการกระท าที่
เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนและ
สร้างวัฒนธรรมในการร่วมกัน
ต่อต้านการทุจริต 
 
 

โครงการฝึกอบรมสัมมนา
เส ริม คุณธรรมจ ริยธ รรม 
ส า ห รั บ ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร ฯ 
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง 
 
 

คร้ังต่อป ี
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักงานปลัด อบต. 
- 

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  5  ปี   
ประจ าปีงบประมาณ     พ.ศ.  2560 – 2564 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2.  บูรณาการหน่วยงานกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  5  ปี   
ประจ าปีงบประมาณ     พ.ศ.  2560 – 2564 

 

มาตรการ โครงการ / กิจกรรม หน่วยนบั 
งบประมาณ 

 
แนวทางการ 

ติดตาม/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

2560 2561 2562 2563 2564 
 

ด้านความโปร่งใส 
2. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย
เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ด า เ นินงาน และเมื่ อมี ก าร
ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่โปร่งใส
หรือทุจริตสามารถรับร้องเรียน
ได ้
 
 
 
 
 

จัดต้ังศูนย์รับแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต 

แห่ง 1 1 1 1 1 ส านักงานปลัด อบต. 
- 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3.  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  5  ปี   
ประจ าปีงบประมาณ     พ.ศ.  2560 – 2564 

มาตรการ โครงการ / กิจกรรม หน่วยนบั 
งบประมาณ 

 
แนวทางการ 

ติดตาม/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
2560 2561 2562 2563 2564 

 
ด้ า น ค ว า ม พ ร้ อ ม
รับผิดชอบ 
1.เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของกฎหมายต่อต้าน 
การทุจริต 
ด้านคุณธรรมการท างาน
ในหน่วยงาน 
2.ในการบริหารงานบุคคล 
จะต้ อ งมี ก า รสอนง าน
แลกเปลี่ยนความรู้และ
มอบหมายงานที่มีความ
เป็นธรรม 

 
จัดท านโยบายคุณธรรมความ 
โปุรงใสและประกาศนโยบาย
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 
 

 
คร้ังต่อป ี

 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ส านักงานปลัดอบต. 
 

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้าน
การบริการประชาขนท่ีชัดเจน
แ ล ะ เ ป็ น ไ ป ต า ม ก ฎ ห ม า ย
ระเบียบ ข้อบังคับ 
 

คร้ังต่อป ี
 

1 - - - - ส านักงานปลัดอบต. 
 

ด้านความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏบิัติงาน 
3.การปูองกันปราบปราม
การทุจริตมีผลประโยชน์
ทับซ้อน ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
ในการปฏิบัติงาน/การ
บริหารงานทุกขั้นตอนของ
เจ้าหน้าที่ตอ้งมีตามกฎ 
หมาย ระเบียบข้อบังคับ 

ตรวจสอบการบริหารสัญญา
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
สระตะเคียน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่ น พ.ศ .
2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 
 

คร้ังต่อป ี
 

1 1 1 1 1 หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

  3 1 1 1 1  



 


