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ประจําปี พ.ศ. 2560
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คำนำ
กำรทุจริตเป็นปัญหำของสังคมไทยมำเป็นเวลำนำนและฉุดรั้งควำมเจริญก้ำวหน้ำกำร
พัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีควำมรุนแรงขึน้ ย่ำง
ต่อเนื่อง ทำให้เกิดควำมเสียหำยในวงกว้ำง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคมระบบกำรเมือง
กำรปกครองและกำรบริหำรรำชกำรเป็นอย่ำงมำก กำรแก้ปัญหำกำรทุจริตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงำน ใน
ภำครัฐซึ่งเป็นหน่วยงำนหลักในกำรขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำสำมำรถแข่งขันกับ
ต่ำงประเทศได้อย่ำงทัดเทียม ที่จะต้องประสำนควำมร่วมมือทั้งภำครัฐภำคเอกชนและภำคประชำชนเพื่อ
ร่วมกันพัฒนำปรับปรุงระบบ กำรบริหำรกำรจัดกำร และกำรพัฒนำคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยกำรปลูกฝั่ง
ควำมซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่ำนิยมอื่น ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้ำใจวิถีดำเนินชีวติ ที่สมควร
และมีคุณค่ำประกอบคณะรักษำควำมมั่นคงแห่งชำติ หรือ คสช. ได้มคี ำสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มำตรกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นกำรสร้ำง ธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำนและ
ส่งเสริมกำรมีสว่ นร่วมจำกทุกส่วนในกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดกำรทุจริตได้เพื่อให้กำร
ดำเนินกำรดังกล่ำว บรรลุผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ จึงได้
จัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ ประจำปี
งบประมำณ 2560 ขึน้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐให้
เกิดผลในทำงปฏิบัติ และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ ให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมวิสัยทัศน์กำหนดไว้ และเป็นกำรถือปฏิบัติตำมคำสั่ง คสช. ที่ 69/2557
เรื่องมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบำยระดับชำติ

สำนักงำนปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าใหญ่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หลักการเหตุผล
ตำมคำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 69/2557 เรื่องมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ กำหนดมำตรกำรหรือแนว
ทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐโดยมุ่งเน้นกำร
สร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำนและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวัง
เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดกำรทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบำยของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชำ
นำยกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบำยของรัฐบำลต่อสภำนิตบิ ัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 ก็ได้
กำหนดให้มกี ำรบริหำรรำชกำรแผนดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภำครัฐ เป็นนโยบำยสำคัญของรัฐบำล ดังนั้น เพื่อให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำลและคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติ ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ จึงได้จัดทำแผนกำรปฏิบัติกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ ประจำปี 2560 และเพื่อให้ทุกหน่วยงำนในองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ท่ำใหญ่ ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลท่ำใหญ่ ทั้งนีไ้ ด้มงุ่ เน้นให้กำรดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลท่ำใหญ่ เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงระบบรำชกำรที่มีควำมโปร่งใส จัดระบบกำรตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนคุณธรรม จริยธรรม ควำมคุ้มค่ำ เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ปรับปรุงระบบ
กำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพและสนับสนุนภำคประชำชนให้มีส่วนร่วมในกำรรณรงค์
และปลูกจิตสำนึกค่ำนิยมของสังคมให้ประชำชนร่วมกันต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.
254๖
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
มีทั้งหมด6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต และ
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) ของประเทศไทย

วิสัยทัศน์
““ยึดหลักธรรมำภิบำล บริกำรเพื่อประชำชน สร้ำงเสริมคนดีมี คุณธรรมจริยธรรม ป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ”
พันธกิจ ( Mission )
1. เสริมสร้ำงจิตสำนึกและค่ำนิยม ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้กับเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ท่ำใหญ่ ยึดหลักธรรมำภิบำล
2. บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อเสริมสร้ำง และพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่
3. ส่งเสริมบทบำทภำคประชำชนให้เข้ำมำมีสว่ นร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
4. สร้ำงกลไกและพัฒนำระบบกำรตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรใช้อำนำจของเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ ให้มีควำมเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ
5. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรองค์ควำมรูด้ ้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ อย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีกำรปลูกจิตสำนึก ค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้ำงวินัยแก่ คณะผูบ้ ริหำร สมำชิกสภำ
เทศบำล พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าใหญ่ เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้
และปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัยแก่ข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำรในจังหวัด เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
2. มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรรวมพลังกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เพื่อสร้ำงควำม
เข้มแข็งของเครือข่ำยในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
3. องค์การบริหารส่วนตําบลท่าใหญ่มีกำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งแก่หน่วยงำนต่อต้ำนกำรทุจริต
เพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งในหน่วยงำนในจังหวัดโดยมีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรเพื่อป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
4. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่มีกำรสร้ำงบุคลำกรมืออำชีพป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
เพื่อส่งเสริมให้สว่ นรำชกำรมีกำรสร้ำงบุคลำกรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของหน่วยงำน

รายละเอียดโครงการ
แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศำสตร์
งบประมำณ
หมำยเหตุ
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
1. ๑.ฝึกอบรมให้ควำมรู้ คุณธรรมจริยธรรมและ
กำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
ร้อยละของผูบ้ ริหำร
กำรดำเนินกำร
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
มำกกว่ำร้อยละ
จัดฝึกอบรมให้ควำมรู้ ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและ 10,000
พนักงำนจ้ำง และ
สำนักปลัด
90
ยุทธศำสตร์ที่ 1.
กำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำลให้กับ
ผูน้ ำชุมชนที่เข้ำร่วม
เสริมสร้ำงจิตสำนึก
ผูบ้ ริหำรพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ พนักงำนจ้ำง และ
โครงกำร
ค่ำนิยม ให้ทุก
ผูน้ ำชุมชน
หน่วยงำนบริหำรงำน
2.โครงกำรคัดเลือกบุคลำกรดีเด่น
ตำมหลักธรรมำภิบำล
กำรดำเนินกำร
บุคลำกรดีเด่นใน
2 คน
คัดเลือกบุคลำกรดีเด่นในหน่วยงำน เพื่อยกย่อง
สำนักปลัด
หน่วยงำน
(ชำย/หญิง)
และเชิดชูควำมดี ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำร
ประพฤติ ปฏิบัติตนที่ดตี ่อหน้ำที่รำชกำร
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ยุทธศำสตร์

งบประมำณ

โครงการ/กิจกรรม

1.จัดตัง้ ศูนย์รับเรื่องรำวร้องเรียน
กำรดำเนินกำร
ประชำชนสำมำรถร้องทุกข์/ร้องเรียนในเรื่องต่ำงๆที่
ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมจำกกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรและพนักงำนของรัฐ ในช่องทำงต่ำงๆ พร้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 2.
ทั้งให้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ ดำเนินกำร
บูรณำกำรระหว่ำง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ควำมช่วยเหลือ โดย
หน่วยงำนในกำร
แต่งตัง้ คณะกรรมกำรจำกภำคส่วนต่ำงๆในตำบล
ป้องกันและและ
1. โครงกำรรับฟังควำมคิดเห็นเวทีประชำคม อบต.
แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรพบประชำชน
ทุจริตและประพฤติ
กำรดำเนินกำร
มิชอบ
จัดเวทีประชำคม อบต.สัญจรพบประชำชน
เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นของ รับทรำบปัญหำต่ำงๆ
รวมถึงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ระเบียบ กฎหมำยต่ำงๆ ที่
เกี่ยวกับกำรป้องกันและและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และอื่นๆ
-4-

-

30,000

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละของเรื่อง
ร้องเรียนที่ได้รับ
กำรตอบสนอง

11 หมู่บ้ำน

หมำยเหตุ

ร้อยละ 70
สำนักปลัด

จำนวนผูเ้ ข้ำร่วม
โครงกำรแต่ละ
หมูบ่ ้ำน

สำนักปลัด

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าใหญ่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
บทนำ
ด้วยคณะกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ภำครัฐได้มมี ติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2551 เห็นชอบตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริตภำครัฐ พ.ศ. 2552 –2555 โดยกำหนดให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนจัดทำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐพ.ศ. 2552 –2555 ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐพ.ศ. 2552 –2555ดังนัน้ เพื่อให้กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต 4 ปี(พ.ศ. 2556 –2559) เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐพ.ศ. 2552 –2555 จึงได้จัดทำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต4 ปี(พ.ศ. 2556 –2559) ขึน้ เพือ่ ให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าใหญ่ใช้เป็นแนวทำงในกำรน ำไปปฏิบัติอย่ำงแท้จริงเพื่อลดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบภำยใน
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าใหญ่ได้ยึดแนวทำงกำรดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ พ.ศ. 2552 –2555 มำ
ประยุกต์เป็นแนวทำงในกำรดำเนินกำรตำมพันธะกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าใหญ่ทุกประเด็น
ยุทธศำสตร์

หลักกำรและเหตุผล
ตำมคณะรัฐมนตรีได้มมี ติ เมื่อวันที่6 พฤษภำคม2551 เห็นชอบตำมข้อเสนอของ
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ(ป.ป.ช.) ให้หน่วยงำนภำครัฐนำแนวทำงและ
มำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติวำ่ ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแปลงไป สู่กำรปฏิบัติ
และคณะกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
ได้มมี ติเมื่อวันที่27 พฤศจิกำยน2551 กำหนดให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนจัดทำแผนปฏิบัติกำรว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐประจำปีงบประมำณพ.ศ.2552-2555ประกอบกับ สำนักงำน
ก.พ.ร.ได้เห็นชอบให้ส่วนรำชกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและกำร
บริหำรควำมเสี่ยงที่อำจจะก่อให้เกิดกำรทุจริตกำรปฏิบัติและ/หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของ
โครงกำรสำคัญที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในปีงบประมำณพ.ศ.2553 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเกิดประสิทธิภำพ องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าใหญ่ อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิจงึ ได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตภำครัฐประจำปีงบประมำณพ.ศ. 255๗โดยสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ และเพื่อใช้ใช้เป็นกรอบ
แนวทำงในกำรดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำนได้อย่ำงถูกต้อง ดำเนินไปในทิศทำง
เดียวกัน ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้กำรดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าใหญ่เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงระบบรำชกำรที่มีควำมโปร่งใส จัดระบบกำรตรวจสอบและประเมินผล
สัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนคุณธรรม จริยธรรม ควำมคุ้มค่ำ เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ปรับปรุงระบบกำรปฏิบัติงำน
ให้เกิดควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพและสนับสนุนภำคประชำชนให้มีสว่ นร่วมในกำรรณรงค์
และปลูกจิตสำนึกค่ำนิยมของสังคมให้ประชำชนร่วมกันต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.
2546
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
มีทั้งหมด6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต และ
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) ของประเทศไทย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรปลูกจิตสำนึกให้คณะผูบ้ ริหำร สมำชิกอบต. พนักงำน อบต.
พนักงำนจ้ำงมีวนิ ัย และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. เพื่อพัฒนำเครือข่ำยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงบูรณำกำร ของตำบลท่ำใหญ่
3. เพื่อพัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม กระจำย และถ่วงดุลอำนำจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าใหญ่
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรองค์ควำมรูเ้ กี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ของตำบลท่ำใหญ่หน่วยดำเนินกำรองค์การบริหารส่วนตําบลท่าใหญ่
หน่วยดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีกำรปลูกจิตสำนึก ค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้ำงวินัยแก่ คณะผูบ้ ริหำร สมำชิกสภำ
เทศบำล พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าใหญ่ เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้
และปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัยแก่ข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำรในจังหวัด เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
2. มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรรวมพลังกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เพื่อสร้ำงควำม
เข้มแข็งของเครือข่ำยในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
3. องค์การบริหารส่วนตําบลท่าใหญ่มีกำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งแก่หน่วยงำนต่อต้ำนกำร
ทุจริต เพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งในหน่วยงำนในจังหวัดโดยมีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรเพื่อป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต
4. องค์การบริหารส่วนตําบลท่าใหญ่มีกำรสร้ำงบุคลำกรมืออำชีพป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต เพื่อส่งเสริมให้สว่ นรำชกำรมีกำรสร้ำงบุคลำกรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของหน่วยงำน

