แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าใหญ่ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564)

จัดทําโดย
สํานักงานปลัด อบต.ท่าใหญ่
โทรศัพท์ 0 4405 6011

คำนำ
ปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบขอบบุคลำกรภำครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหำที่
รุนแรงและมีแนวโน้มที่จะพัฒนำรูปแบบให้สลับซับซ้อน ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ
ประเทศมำกขึ้นซึ่งมีผลกระทบและอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศมำกขึ้นทุกปี ประกอบกับคำสั่ง คณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 69/2557 เรื่องมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
ได้กำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ กำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริต ประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำล
ในกำรบริหำรงำน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวังเพื่อสกัดกั้น มิ
ให้เกิดกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ระบบรำชกำรและกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรของภำครัฐมีควำม
โปร่งใส และมีกำรดำเนินกำรถูกต้องตำมกฎหมำยและระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร จะต้องมีกำร
จัดระบบกำรตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตำมำตรฐำนคุณธรรม จริยธรรม และควำมคุ้มค่ำของ
ทรัพยำกรที่ใช้ไป โดยต้องมีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ปรับปรุงระบบกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมโปร่งใสมี
ประสิทธิภำพ และสนับสนุนภำคประชำชนให้มีสว่ นร่วมในกำรรณรงค์ และปลูกจิตค่ำนิยมให้ประชำชน
มีสว่ นร่วมในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำครัฐ และให้ผปู้ ฏิบัติงำนมีควำมซื่อสัตย์ สุจริต
มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้องค์กรปรำศจำกกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งปัญหำควำม
เสื่อมศรัทธำในกำรบริหำรรำชกำร จำกปัญหำดังกล่ำวแผนกำรปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) เป็นแผนที่มุ่งส่งเสริมสร้ำง
จิตสำนึกและค่ำนิยมให้แก่ผู้บริหำรพนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนจ้ำง และสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ให้มกี ำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ให้มีกำรประสำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำนเอกชนและรัฐวิสำหกิจในกำรแก้ไขและป้องกันปัญหำกำรประพฤติมิชอบ ส่งเสริม
บทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลท่ำใหญ่ และให้มีกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรตรวจสอบ ควบคุม กำรใช้อำนำจ พร้อมกับ
พัฒนำสมรรถนะของพนักงำนส่วนตำบลในกำรปฏิบัติรำชกำรให้มคี วำมโปร่งใสและยึดหลักธรรมำภิบำล
เป็นแนวทำงในกำรจัดทำแผนเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงให้บรรลุภำรกิจดังกล่ำว ข้ำงต้นในกำรจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ ได้เปิดโอกำสให้
ประชำชนได้เข้ำมำมีสว่ นร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประชำชนเกิดควำมมั่นใจ
ศรัทธำและไว้วำงใจกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ รวมทั้งผู้บริหำรท้องถิ่น
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พนักงำนส่วนตำบล และพนักงำนจ้ำง โดยได้มกี ำรจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องรำวร้องเรียนกำรทุจริต และจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 5 ปี
(พ.ศ.2560-2564) ขึน้ โดยยึดยุทธศำสตร์ชำติวำ่ ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560-2564) และแผนบูรณำกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560 – 2579)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่

แผนกำรปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
หลักการเหตุผล
ตำมคำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 69/2557 เรื่องมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ กำหนดมำตรกำรหรือ
แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐโดย
มุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำร
ตรวจสอบ เฝ้ำระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดกำรทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบำยของ พลเอก
ประยุทธ์ จันทรโอชำ นำยกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบำยของรัฐบำลต่อสภำนิตบิ ัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12
กันยำยน 2557 ก็ได้กำหนดให้มกี ำรบริหำรรำชกำรแผนดิน ที่มธี รรมำภิบำลและกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ เป็นนโยบำยสำคัญของรัฐบำล ดังนัน้ เพื่อให้กำร
ขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำลและคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่จงึ ได้จัดทำแผนกำร
ปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ 5 ปี (พ.ศ.25602564) และเพื่อให้ทุกหน่วยงำนในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำร
ดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ ทั้งนีไ้ ด้มงุ่ เน้นให้
กำรดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่เป็นไปอย่ำง
ต่อเนื่อง สร้ำงระบบรำชกำรที่มีควำมโปร่งใส จัดระบบกำรตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตำม
มำตรฐำนคุณธรรม จริยธรรม ควำมคุ้มค่ำ เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ปรับปรุงระบบกำรปฏิบัติงำนให้เกิด
ควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพและสนับสนุนภำคประชำชนให้มีสว่ นร่วมในกำรรณรงค์ และปลูกจิตสำนึก
ค่ำนิยมของสังคมให้ประชำชนร่วมกันต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.254๖
วิสัยทัศน์
“ยึดหลักธรรมำภิบำล บริกำรเพื่อประชำชน สร้ำงเสริมคนดีมี คุณธรรมจริยธรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ”
พันธกิจ ( Mission )
1. เสริมสร้ำงจิตสำนึกและค่ำนิยม ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้กับเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลท่ำใหญ่ยึดหลักธรรมำภิบำล
2. บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อเสริมสร้ำง และพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่

-23. ส่งเสริมบทบำทภำคประชำชนให้เข้ำมำมีสว่ นร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
4. สร้ำงกลไกและพัฒนำระบบกำรตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรใช้อำนำจของเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ให้มีควำมเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ
5. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรองค์ควำมรูด้ ้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่อย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหํารส่วนตําบลท่าใหญ่ 5 ปี
(พ.ศ.25560-2564)
ยุทธศาสตร์ท่ี 1: เสริมสร้างจิตสํานกก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม เสริมสร้ำง จิตสำนึกและค่ำนิยม ให้ทุกหน่วยงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลท่ำใหญ่ บริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในกำรร่วมกันแก้ไขและ
รับผิดชอบต่อปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่รวมทั้งกำร
รณรงค์ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงำนมีวนิ ัย เคำรพกฎหมำย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไก
ในกำรแก้ไขปัญหำกำรพัฒนำ ตลอดจนเป็นกำรวำงรำกฐำนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
1.ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนและกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
1.1เสริมสร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจแก่ผบู้ ริหำร เจ้ำหน้ำที่และประชำชน ให้ปฏิบัติงำนและ
ดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์กำรนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ
1.3ส่งเสริมกำรเรียนรู้หรือกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ทุกหน่วยงำน
2.ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ดว้ ยหลักธรรมำภิบำล
2.1 ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
รวมทั้งมีกำรฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
2.2 ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ ได้ประพฤติปฏิบัติตน
ตำมมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุม กำกับ ดูแล กำรปฏิบัติงำน กำรประพฤติปฏิบัติตนของเจ้ำหน้ำที่ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ ให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลและมำตรฐำนทำงคุณธรรมและ
จริยธรรม
3. ส่งเสริมค่ำนิยมกำรยกย่องและเชิดชูควำมดี ควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
โดยให้ยึดถือเป็นค่ำนิยมกระแสหลักของชำติ
3.1 ส่งเสริมกำรสร้ำงแรงจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ ปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

-33.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ให้สังคมมีคำ่ นิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่ำ
ของกำรประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงำนหรือบุคคลที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่
3.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงำนร่วมกันสร้ำงค่ำนิยมในกำรป้องกันและรำบปรำม
กำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
วัตถุประสงค์
เพื่อประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนขององค์กำรบริหำรตำบลท่ำใหญ่ ในกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำค
ประชำชนในกำรติดตำม ตรวจสอบกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่
เสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยภำคประชำชนให้เป็นกลไกในกำรตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงกำรสร้ำง
หลักประกันควำมปลอดภัยในกำรแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
1.บูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนภำยในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ กับองค์กรทุกภำคส่วน
ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.1 ประสำนควำมร่วมมือทำงด้ำนข้อมูลและกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลท่ำใหญ่กับองค์กรทุกภำคส่วน
1.2 ให้มกี ำรจัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน”เพื่อดำเนินกำร เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ ตลอดจนกำรเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรทุจริต หรือประพฤติมิชอบในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ จำก
ทุกหน่วยงำน เพื่อนำไปประมวล วิเครำะห์ เพื่อใช้ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลำกรภำคประชำชน ให้มคี วำมเข้มแข็งและเป็น
อิสระในกำรทำหน้ำที่ตรวจสอบ และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้สำธำรณชนรับทรำบ
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทำกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ โดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อ
ติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกัน

-42. ส่งเสริมกำรมีสว่ นร่วมของภำคประชำชนในกำรติดตำม ตรวจสอบ กำรทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่
2.1 เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อให้ภำคประชำชนมีควำมตื่นตัวต่อสภำพปัญหำ
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่
2.2 สร้ำงและพัฒนำช่องทำงในกำรรับแจ้งข้อมูลหรือเบำะแส ให้มีควำมสะดวก
หลำกหลำย รวมทั้งสร้ำงหลักประกันควำมปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงำนหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในกำรรับรู้และกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
2.4 กำหนดมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบำะแส ให้ได้รับรำงวัลตอบ
แทน
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลำกรภำคประชำชนเป็นสื่อกลำงในกำรแสวงหำควำมร่วมมือเพื่อ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่
ยุทธศาสตร์ท่ี 3: เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าใหญ่
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลกำรใช้อำนำจให้
เหมำะสมชัดเจน และมีประสิทธิภำพ ส่งเสริมกำรกระจำยอำนำจสู่ระดับกอง สร้ำงกลไก ควำม
ร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐกับภำคเอกชนให้มศี ักยภำพในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำเทศบัญญัติข้อบังคับที่เอื้อประโยชน์ต่อกำรทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้มปี ระสิทธิภำพ
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
1.พัฒนำระบบในกำรตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลกำรใช้อำนำจให้เหมำะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภำพ
1.1 ให้ทุกหน่วยงำนในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ที่มพี ันธกิจด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต มีโครงสร้ำงของหน่วยงำนอัตรำกำลังกำรบริหำรงำนบุคคล และงบประมำณที่
เหมำะสมสอดคล้องกับภำรกิจและควำมรับผิดชอบ
1.2 ให้หน่วยงำนในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่สร้ำงระบบกำรตรวจสอบกำร
บริหำรรำชกำร โดยกำหนดให้แยกอำนำจกำรบริหำรงำนออกจำกอำนำจกำรพิจำรณำคดีควำมต่ำงๆ
เพื่อสำมำรถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอำนำจหนึ่งได้
1.3 สนับสนุนให้มกี ำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อำนำจระหว่ำงหน่วยงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ด้วยกันเอง

-51.4 ให้หน่วยงำนทุกหน่วยงำน ควบคุม กำกับ ติดตำม ประเมินผล กำรใช้อำนำจใน
กำร ปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตด้วยควำมรวดเร็วต่อเนื่อง และเป็นธรรม
2. สร้ำงกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ กับภำคเอกชนให้มี
ศักยภำพในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
2.1 ส่งเสริมบทบำทควำมร่วมมือระหว่ำง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ กับ
ภำคเอกชนหรือหน่วยงำนตรวจสอบภำยนอก ในกำรป้องกันและ ปรำบปรำมกำรทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าใหญ่

วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตภำครัฐ ให้สัมฤทธิผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อแก้ไขสภำพปัญหำกำรทุจริตให้เป็นระบบ
อย่ำงต่อเนื่องสร้ำงมำตรฐำนทำงวิชำชีพให้สำมำรถร่วมมือหรือประสำนกำรปฏิบัติกับองค์กรทุกภำคส่วน
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
1.พัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต
1.1 กำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต้องรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตเพื่อให้มีควำมเชี่ยวชำญ
1.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลควำมรู้ทำงวิชำกำรเพื่อให้มีกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ ตลอดจนให้มีกำรศึกษำตัวอย่ำงกรณี (case study)

รายละเอียดโครงการ
แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าใหญ่ 5 ปี
(พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์ท่ี 1: เสริมสร้างจิตสํานกกค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
มำตรกำร/แนวทำงดำเนินกำร

โครงการ/กิจกรรม

2560

ปีงบประมำณ
2561
2562 2563

1.ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนและกำร 1.ฝึกอบรมให้ควำมรูค้ วำม
ดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำ
เข้ำใจกำรดำเนินชีวติ ตำมหลักปรัชญำ
5,000 5,000 5,000 5,000
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลำกรของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่
2.ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดับได้ ๑.ฝึกอบรมให้ควำมรู้ คุณธรรมจริยธรรม
10,000 10,000 10,000 10,000
เรียนรู้และปฏิบัติงำนตำมหลักธรร และกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
มำภิบำล
๒.จัดทำประกำศประมวลจริยธรรมแก่
บุคลำกรทั้งฝ่ำยประจำและฝ่ำยกำรเมือง
3.จัดทำคู่มอื จริยธรรม ข้อบังคับและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องประจำตัวบุคลำกรทุกคน
3.ส่งเสริมค่ำนิยมกำรยกย่องและ 1.โครงกำรคัดเลือกบุคลำกรดีเด่น
เชิดชูควำมดี ควำมซื่อสัตย์สุจริต 2.ประกวดคำขวัญ บทควำม ด้ำนกำร
5,000 5,000 5,000 5,000
ป้องกันกำรทุจริต
-6-

2564
5,000

10,000
5,000

หมำยเหตุ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปีงบประมำณ
โครงการ/กิจกรรม
มำตรกำร/แนวทำงดำเนินกำร
2560
2561
2562 2563
1.บูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนใน ๑.โครงกำรรับฟังควำมคิดเห็นเวทีประชำคม
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำร ๒.จัดทำเว็บไซต์แจ้งเหตุกำรณ์ทุจริต
5,000 5,000 5,000 5,000
ทุจริตประพฤติมิชอบ
๓.จัดทำตู้รับฟังควำมคิดเห็นและแจ้งเหตุ
ทุจริต
3,000 3,000 3,000 3,000
ตำมหมู่บ้ำน
๔.จัดตั้งศูนย์รับเรื่องรำวร้องเรียน
และศูนย์ดำรงธรรมประจำองค์กำรบริหำร
ส่วน ตำบลท่ำใหญ่
๒.ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
1.จัดตัง้ เครือข่ำยกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง
ประชำชน
กำรทุจริตระหว่ำงชุมชนและองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลท่ำใหญ่
2.จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริต
5,000 5,000 5,000 5,000
๓.ส่งเสริมค่ำนิยมกำรยกย่องและ 1.แต่งตั้งประชำชนร่วมเป็นคณะกรรมกำร
เชิดชู ควำมดี ควำมซื่อสัตย์สุจริต ในกำรดำเนินงำนต่ำงๆขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลท่ำใหญ่
2.ฝึกอบรมให้ควำมรูใ้ นกำรตรวจสอบและ 10,000 10,000 10,000 10,000
แจ้งข่ำวกำรทุจริตแก่ประชำชน
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2564
5,000
3,000
-

5,000
-

10,000

หมำยเหตุ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าใหญ่
มำตรกำร/แนวทำงดำเนินกำร

โครงการ/กิจกรรม

2560

1.จัดทำระบบตรวจสอบ ควบคุม
และถ่วงดุลให้เหมำะสม

๑.จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตำม ประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน
๒.จัดกิจกรรมลดควำมเสี่ยงในกำรจัดซ้อจัด
จ้ำง
๓.จัดทำกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำร รำคำกลำงทำงประกำศและ
เว็บไซต์
๔.จัดทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง แผนกำรใช้
จ่ำยเงิน และเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ
๒.สร้ำงกลไกควำมร่วมมือระหว่ำง 1. จัดตัง้ ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร อบต.ท่ำใหญ่
หน่วยงำนกับภำคเอกชน
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-

ปีงบประมำณ
2561
2562
2563
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2564
-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมำยเหตุ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าใหญ่
มำตรกำร/แนวทำงดำเนินกำร
1.พัฒนำสมรรถนะและขีดควำม
สำมำรถเจ้ำหน้ำที่รัฐในกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ

โครงการ/กิจกรรม

๑. จัดส่งเจ้ำหน้ำที่ของ อบต.เข้ำอบรม
หลักสูตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต
๒.จัดทำศูนย์ข้อมูลควำมรูก้ ลำงด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
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ปีงบประมำณ
2560
2561
2562 2563
2564
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

-

-

-

-

-

หมำยเหตุ

