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บทนำ 
 

 ดวยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไดเห็นชอบ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เนนใหทุกภาคสวน
ตองใหความตระหนักตอปญหาการทุจริตท่ีสงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ รวมถึงตองเขามามีสวนรวมเพ่ือเปน
กลไกขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริต การจัดทำแผนสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) 
 ดังนั้นองคการบริหารสวนตำบลสะพุงจึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
องคการบริหารสวนตำบลสะพุง(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) มาประยุกตเปนแนวทางในการดำเนินการตามพันธกิจโดยให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ เพ่ือให
องคการบริหารสวนตำบลสะพุง ใชแนวทางในการนำไปปฏิบัติอยางแทจริงเพ่ือลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภายในองคการบริหารสวนตำบลสะพุง 
 

หลักการและเหตุผล 
 ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ไดกำหนดใหทุกสวนราชการแหละหนวยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
เม่ือวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ไดกำหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสำคัญของรัฐบาล 
 องคการบริหารสวนตำบลสะพุง ไดเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ โดยเห็นวาการสรางองคกรภาคราชการใหมี
ความโปรงใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏบิัติราชการเพ่ือปองกันการทุจริตและพฤติมีชอบ ควร
เริ่มตนดวยการปลูกสรางจิตสำนึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มี
จิตสำนึกที่ดีในการใหบริการ ปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต เปนธรรม และเสมอภาค ทำใหการบริหาร
ราชการเกิดความโปรงใส ตลอดจนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ใหประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไววางใจในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบล
สะพุง รวมท้ังตัวผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล ลูกจาง และพนักงาน 
 
วิสัยทัศน 
 “ชุมชนนาอยูมีความเขมแข็ง  สิ่งแวดลอมดี  คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน  โปรงใสสามารถตรวจสอบได” 

พันธกิจ 
1.  พัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง  โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานท่ีจำเปน  เพ่ือ

รองรบัการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
๒.  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะที่มีความยั่งยืน 
๓.  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง 
๔.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
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ยุทธศาสตรแผนการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6) 
ยุทธศาสตรที่ ๑  เสริมสรางจิตสำนึก คานิยมใหหนวยงานบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

  มุงสงเสริม เสริมสราง จิตสำนึกและคานิยมใหทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบลสะพุง 
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดตอปญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตำบลสะพุง รวมทั้งการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกหนวยงานมี
วินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเปนกลไกในการแกไขปญหา การพัฒนา ตลอดจนเปนการวางรากฐาน
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลสะพุงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 
 ๑. สงเสริมการปฏิบตังิานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑.๑ เสริมสรางความรูความเขาใจแกทุกฝาย ใหปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑.๒ ประยุกตการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดผลใหทางปฏิบัติ 
  ๑.๓ สงเสริมการเรียนรูหรือการฝกอบรมเก่ียวกับการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกทุก
หนวยงาน 
 ๒.สงเสริมใหเจาหนาที่ทุกระดับไดเรียนรูและปฏิบตังิานตามหนาที่ดวยหลักธรรมาภิบาล 
  ๒.๑ สงเสริมใหเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลสะพุงมีความรู ความเขาใจ รวมทั้งการ
ฝกอบรมเพ่ือใหปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๒.๒ สงเสริมใหเจาหนาที่องคการบริการสวนตำบลสะพุงไดประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม 
  ๒.๓ ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจาหนาที่องคการบริหารสวน
ตำบลสะพุงใหเปนไปตามหลักธรรมาภาบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๓. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชคูวามดี ความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต โดยให
ยึดถือเปนคานิยมกระแสหลักของชาติ 
  ๓.๑ สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหเจาหนาที่องคการบริหารสวนตำบลสะพุงปฏิบัติหนาที่ราชการ
ดวยความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
  ๓.๒ รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหบุคคลในหนวยงานมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็น
คุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๓.๓ สงเสริม เชิดช ูหนวยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ขององคการบริหารสวนตำบลสะพุง 
  ๓.๔ สงเสริม สนับสนุน ใหทุกหนวยงานรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลสะพุง 
 ๔.กำหนดใหมีการอบรมเรียนรู เพื่อใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
  ๔.๑ สงเสริมใหเจาหนาที่ในหนวยงานมีโอกาสเขาอบรมเรียนรูหลักสูตรทางการศึกษา หลักสูตร
ฝกอบรม ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  ๔.๒ สงเสริมแหลงเรียนรูทางวิชาการ ตลอดจนขอมูลขาวสารดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
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ยุทธศาสตรที่ ๒ เพื่อบูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  เพ่ือประสานความรวมมือระหวางหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลสะพุงในการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองคการบริหารสวนตำบลสะพุง เสริมสรางและพัฒนาเครือขายภาค
ประชาชนใหเปนกลไกในการตรวจสอบ ถวงดุล รวมถึงการสรางปลักประกันความปลอดภัยในการแจงขอมูลหรือ
เบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 
 ๑.บูรณาการระหวางหนวยงานภายในองคการบริหารสวนตำบลสะพุงกับองคกรทุกภาคสวนในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๑.๑ ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางองคการบริหารสวนตำบลสะ
พุงกับองคกรทุกภาคสวน 
  ๑.๒ ใหมีการจัดตั้ง “ศูนยขาวกลาง” เพ่ือดำเนินการจัดระบบการขาว เก็บรวบรามขอมูลที่
เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลสะพุง ตลอดจนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารดานการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในองคการบริหารสวนตำบลสะพุง จากทุกหนวยงานเพ่ือนำไป
ประมวล วิเคราะห เพ่ือใชในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  ๑.๓ สงเสริม สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานสื่อสารมวลชน ใหมีความเขมแข็ง และเปน
อิสระในการทำหนาที่ตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ 
  ๑.๔ สงเสริม สนับสนุนใหมีระบบอินเทอรเน็ตเพ่ือทำการเผยแพร ประชาสัมพันธในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลสะพุง โดยใหมีเว็บบอรดเพ่ือติดตอสื่อสารระหวางกัน 
 ๒.เสริมสรางกระบวนการเรียนเพื่อใหภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในองคการบริหารสวนตำบลสะพุง 
  ๒.๑ เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหภาคประชาชนมีความตื่นตัวตอสภาพปญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในองคการบริหารสวนตำบลสะพุง 
  ๒.๒ สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงหรือขอมูลหรือเบาะแส ใหมีวามสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคล หนวยงานหรือขอมูลนั้น 
  ๒.๓ สงเสริมสิทธิในการเรียนรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
  ๒.๔ กำหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหไดรับรางวัลตอบแทน 
  ๒.๕ ใหองคกรหรอืบุคลกรดานสื่อสารมวลชนเปนสื่อกลางในการแสวงหาความรวมมือเพ่ือการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลสะพุง 
 
ยุทธศาสตรที่ ๓ เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องคการบริหารสวนตำบลสะพุง 
  มุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอำนาจใหเหมาะสม ชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ สงเสริมการกระจายอำนาจสูระดับกอง สรางกลไกความรวมมือระหวางงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แกไข และพัฒนาเทศบัญญัติขอบังคับท่ี
เอ้ือประโยชนตอการทุจริตหรือเปนอุปสรรคตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ 
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มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 ๑.พฒันาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอำนาจใหเหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ 
  ๑.๑ ใหทุกหนวยงานในองคการบริหารสวนตำบลสะพุงที่มีพันธกิจดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริต มีโครงสรางของหนวยงานอัตรากำลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสมสอดคลองกับ
ภารกิจและความรับผิดชอบ 
  ๑.๒ ใหหนวยงานในองคการบริหารสวนตำบลสะพุง สรางระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ
โดยกำหนดใหแยกอำนาจการบริหารงานออกจากอำนาจการตรวจสอบ เพ่ือสามารถถวงดุลหรือยับยั้งอีกอำนาจหนึ่ง
ได 
  ๑.๓ สนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอำนาจระหวาง หนวยงานขององคการบริหาร
สวนตำบลสะพุงดวยกันเอง 
  ๑.๔ ใหหนวยงานทุกหนวยงาน ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใชอำนาจในการปฏิบัตงิาน
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตดวยความรวดเร็วตอเนื่อง และเปนธรรม 
 ๒.สรางกลไกความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตำบลสะพุงกับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  ๒.๑ วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตำบลสะพุงกับ
ภาคเอกชนหรือหนวยงานตรวจสอบภายนอก ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๓.เสริมสรางประสิทธิภาพของกฎหมายเพื่อใชในการปองกันและปราบรามการทุจริต 
  ๓.๑ ใหหนวยงานบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาคโดยเครงครัด 
  ๓.๒ ใหหนวยงานบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาคโดยเครงครัด 
  ๓.๓ สรางกลไกในการเฝาระวัง สอดสง ดูแล ติดตามการกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
หนวยงาน 
  ๓.๔ สรางกลไกในการปองกันเจาหนาที่ ที่ไดปฏิบัติการตามหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต ให
ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 
 ๔.สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  ๔.๑ ใหมีการวางแผนระบบฐานขอมูลดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแตละ
หนวยงาน เพ่ือรวบรวมและนำไปใชประโยชนซึง่ขอมูล ขาวสารงานวิจัย และงานวิชาการตางๆ 
 
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องคการบริหารสวนตำบลสะพุง 
  มุงพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลสะพุงในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสัมฤทธิ์ผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไขสภาพปญหาการทุจริตใหเปนระบบ
อยางตอเนื่อง สรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาคสวน 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 ๑.พฒันาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาที่ในการปองกนัและปราบปรามการทุจริต 
  ๑.๑กำหนดใหเจาหนาที่ทุกหนวยงานตองรับการฝกอบรมหลักสูตรดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพ่ือใหมีความสามรถในเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  ๑.๒จัดตั้งศนูยขอมูลความรูทางวิชาการเพ่ือใหมีกระบวนการเรียนรู และการถายทอดความรูของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในหนวยงาน 
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แผนปฏิบัติการเสริมสรางวินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลสะพุง 
ประจำปงบประมาณ 2565 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางจิตสำนึก คานิยมใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค  เพ่ือใหพนักงานสวนตำบลสะพุงตระหนักถึงความสำคัญและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล การดำรงชวีิตตามรอยยุคลบาท พระบรม

ราโชวาทและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการปฏิบัติงานภายใตวินัยพนักงานสวนทองถิ่น ประมวลจริยธรรมพนักงานสวนทองถ่ิน 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ตามแผนฯ 

คาเปาหมายตัวชี้วัด 
หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ระดับ อบต. 
ระดับสวน
ราชการ 

1.1 สงเสริมใหพนักงานสวนตำบล
ขององคการบริหารสวนตำบลสะพุง
ทุกระดับปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
รวมทั้งใหปฏิบัติตนตามรอยพระยุคล
บาทและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.1.1 จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม/
สอดแทรกหลักสตูรเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรมฯ 

จำนวนหลักสตูร/
กิจกรรม 

20 
(หลักสูตร/
กิจกรรม) 

20 
(หลักสูตร/
กิจกรรม) 

งานการเจาหนาที ่

ต.ค. 2564– ก.ย.2565 
1.1.2 เผยแพรประชาสมัพันธอยาง
ตอเนื่องใหเกิดกระแสคานยิมในการ
ปฏิบัติตนตามหลักคณุธรรมจรยิธรรม 

จำนวนครั้งในการ
เผยแพรประชาสัมพันธ 

4 ครั้ง 4 ครั้ง งานการเจาหนาที ่

1.1.3 สงบุคลากรเขารวมอบรม/
สัมมนา/กิจกรรม กระตุนใหปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมฯ 

จำนวนบุคลากรที่เขารับ
การอบรม/สมัมนา/

กิจกรรม 
21 คน 1 คน งานการเจาหนาที ่

1.2 สงเสริมใหบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตำบลสะพุงปฏิบัติงาน
ภายใตกรอบวินัยขาราชการสวน
ทองถิ่น ประมวลจริยธรรม
ขาราชการสวนทองถิน่ 

1.2.1 จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม/
สอดแทรกหลักสตูรเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานภายใตกรอบวินัยพนักงาน
สวนทองถิ่น 

จำนวนหลักสตูร/
กิจกรรม 

2 หลักสูตร/
กิจกรรม 

2 หลักสูตร/
กิจกรรม 

งานการเจาหนาที ่

ต.ค. 2564– ก.ย.2565 
1.2.2 เผยแพรประชาสมัพันธอยาง
ตอเนื่องใหเกิดจิตสำนึกในการ
ปฏิบัติงานภายในกรอบวินัยขาราชการ
สวนทองถิ่น 

จำนวนครั้งในการ
เผยแพรประชาสัมพันธ 

4 ครั้ง 4 ครั้ง งานการเจาหนาที ่
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ตามแผนฯ 

คาเปาหมายตัวชี้วัด 
หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ระดับ อบต. 
ระดับสวน
ราชการ 

 1.2.3 สงบุคลากรเขารวมอบรม/
สัมมนา/กิจกรรมกระตุนใหเกิดจิตสำนึก
ในการปฏิบัติงานภายใตกรอบวินยั
พนักงานสวนทองถ่ิน 

จำนวนบุคลากรที่เขารับ
การอบรม/สมัมนา/

กิจกรรม 
21 คน 1 คน 

งานบริหารงาน
ทั่วไป 

-การเจาหนาที ่
ต.ค. 2564– ก.ย.2565 

1.3 ยกยองเชิดชูพนักงานสวนตำบล 
พนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตำบลสะพุงที่มีความประพฤติดีหรือ
มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบตัิ
หนาที่ 

1.3.1 ดำเนินการคดัเลือกและใหรางวัล
แกบุคคลที่ประพฤติดีหรือบุคคลทีม่ี
ความประพฤตซ่ืิอสัตยสุจริต 

รอยละความสำเรจ็ใน
การดำเนินการคัดเลือก

และใหรางวัล 
100 % 100% ทุกสวนราชการ 

ต.ค. 2564– ก.ย.2565 1.3.2 ประกาศเกียรติคณุ บุคลากรของ
องคการบริหารสวนตำบลสะพุงท่ีไดรับ
รางวัลเกียรติคณุผานชองทางตาง ๆ เชน 
เวปไซต สถานีวิทยุ เปนตน 

จำนวนชองทางในการ
ประกาศเกียรตคุิณ 

2 ชองทาง 2 ชองทาง ทุกสวนราชการ 

1.4 สนับสนนุใหผูบริหารมีบทบาท
สำคัญในการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ตลอดจนการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติงาน 

1.4.1 ผูบริหารมสีวนรวมในการทำ
หนาที่ประธานหรือพิจารณาใหความ
เห็นชอบในโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน
ที่เก่ียวกับการสงเสรมิคุณธรรมและ
จริยธรรม 

จำนวนคำสั่ง/บันทึก
ขอความ/เอกสารที่

แสดงถึงการมีสวนรวม
ของผูบริหาร 

2 คำสั่ง/
บันทึก

ขอความ/
เอกสาร 

2 คำสั่ง/
บันทึก

ขอความ/
เอกสาร 

ทุกสวนราชการ 

ต.ค. 2564– ก.ย.2565 

1.4.2 ผูบริหารผลักดันใหเกิด
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานทีเ่อื้อ
ตอการสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

จำนวนแนวทาง/วิธีการ 
เชน ประกาศ นโยบายฯ 

3 แนวทาง/
วิธีการ 

3 แนวทาง/
วิธีการ 

ทุกสวนราชการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 บูรณาการหนวยงานทุกสวนราชการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
วัตถุประสงค  เพ่ือสนับสนุนทุกสวนราชการในองคการบริหารสวนตำบลสะพุงในการรวมมือกันดำเนินการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปองกันการทุจริต 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ตามแผนฯ 

คาเปาหมายตัวชี้วัด 
หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ระดับ อบต. 
ระดับสวน
ราชการ 

2.1 สงเสริมการประสานความ
รวมมือของทุกสวนราชการและภาค
สวนของสังคมในการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

2.1.1 เขารวมกิจกรรม/สมัมนา/ประชุม/
กิจกรรมกับหนวยงานภายนอก ในเรื่องการ
จัดทำยุทธศาสตร/มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ
ในการสงเสริมความรวมมือเก่ียวกบัการ
สงเสริมคณุธรรมจรยิธรรม และการปองกัน
ปราบปรามการทุจริต 

รอยละของจำนวนครั้ง
ในการเขารวมอบรม/

สัมมนา/ประชุม/
กิจกรรม 

60% 40% 
งานบรหิารงาน

ทั่วไป 
ต.ค. 2564– ก.ย.

2565 

2.2 สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนหรือบุคคลภายนอกในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 

2.2.1 สรางโอกาสใหประชาชนและ
บุคคลภายนอกมีสวนรวมในกระบวนการ
ดำเนินการตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตำบลสะพุง 

จำนวนชองทางในการให
ประชาชนมีสวนรวม 

3 ชองทาง 3 ชองทาง ทุกสวนราชการ 

ต.ค. 2564– ก.ย.
2565 

2.2.2 จัดใหมีชองทางในการรับแจงเบาะแส
ทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการรับเรื่อง
รองเรียนรองทุกขใหสามารถเขาถงึไดอยาง
สะดวกสบาย 

จำนวนชองทางในการ
รับแจงเบาะแสการ
ทุจริต 

3 ชองทาง 3 ชองทาง ทุกสวนราชการ 

จำนวนครั้งในการ
ประชาสมัพันธชองทาง 

5 ครั้ง 5 ครั้ง 
งานบริหารงาน

ทั่วไป 
2.2.3 ประชาสัมพันธและใหบริการขอมูล
ขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมลูขาวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.2540  เชน  
- ศูนยขอมูลขาวสาร, สายดวน, เวปไซต, 
บอรดประชาสัมพันธ, เปนตน 

จำนวนชองทางในการ
เผยแพรประชาสัมพันธ 

3 ชองทาง 3 ชองทาง 
งานบริหารงาน

ทั่วไป 

จำนวนครั้งในการ
เผยแพรประชาสัมพันธ 

3 ชองทาง 3 ชองทาง 
งานบริหารงาน

ทั่วไป 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ตามแผนฯ 

คาเปาหมายตัวชี้วัด 
หนวยงาน

ผูรับผดิชอบ 
ระยะเวลา 

ระดับ อบต. 
ระดับสวน
ราชการ 

 2.2.4 สรางความรูความเขาใจกับประชาชน 
เก่ียวกับพฤติกรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่
ประพฤติเขาขายการทุจริต เชน การปฏิบัติ
หรือละเวนหนาที่โดยมิชอบ และการปฏิบัติท่ี
ขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนของทางราชการ เปนตน 

จำนวนครั้งในการสราง
ความรู ความเขาใจ 

5 ครั้ง 5 ครั้ง ทุกสวนราชการ 

ต.ค. 2564– ก.ย.
2565 

 2.2.5 สงเสรมิใหพนักงานสวนตำบลของ
องคการบริหารสวนตำบลสะพุงตระหนักถึง
ประโยชนของการใหประชาชนมีสวนรวมใน
การพัฒนาและตรวจสอบการปฏิบตัิงาน 

จำนวนครัง้ในการ
สงเสริม 

4 ครั้ง 4 ครั้ง ทุกสวนราชการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
วัตถุประสงค เพ่ือเสริมสรางระบบการบริหารจัดการภายในองคกรและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอ้ืออำนวยใหเกิดระบบปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เปนรูปธรรม 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติตาม

แผนฯ 

คาเปาหมายตัวชี้วัด 
หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา ระดับ 

อบต. 
ระดับสวน
ราชการ 

3.1 พัฒนาระบบการ
ตรวจสอบและควบคุมการ
ปฏิบัติงานในองคกรใหเปน
ระบบและโปรงใส 

3.1.1 ดำเนินการตรวจสอบภายในองคกรอยางเปนระบบ
และครอบคลุมภารกจิขององคการบริหารสวนตำบลสะพุง 

1.รอยละความสำเร็จในการ
ดำเนินการจัดทำแผน

ตรวจสอบ 
100% 100% 

งานตรวจสอบ
ภายใน 

ต.ค. 2564– ก.ย.
2565 

2. จำนวนระบบที่ตรวจสอบ
นอกจากระบบการเงนิและ

บัญช ี
2 ระบบ 2 ระบบ ทุกสวนราชการ 

3.1.2 ดำเนินการประเมินผลระบบควบคุมภายใน 1. รอยละความสำเร็จใน
การจัดทำรายงาน

ความกาวหนา  
100% 100% ทุกสวนราชการ 

2. รอยละของความสำเรจ็
ในการจัดทำรายงานการ

ประเมินผล (สิ้นป) 
100% 100% ทกุสวนราชการ 

3.1.3 ดำเนินการประเมินความโปรงใสในการปฏิบัติงาน รอยละของความสำเร็จใน
การประเมิน 

100% 100% ทุกสวนราชการ 

3.1.4 จัดใหมีระบบ/กลไก การจัดการกับเบาะแสทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและเรื่องรองเรียนรองทุกขใหมีประสิทธิภาพ
อยูเสมอ 

1.รอยละของความสำเร็จใน
การจัดการเบาะแสการ
ทุจริตอยางเปนระบบ 

100% 100% ทุกสวนราชการ 

2. จำนวนครั้งในการสราง
ความเขาใจเก่ียวกับระบบ/

กลไก 
 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 

 
 

ทุกสวนราชการ 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติตาม

แผนฯ 

คาเปาหมายตัวชี้วัด 
หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา ระดับ 

อบต. 
ระดับสวน
ราชการ 

3.2 เสริมสราง
ประสิทธิภาพในการบังคับ
ใชกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ มาตรการหรือ
แนวทางปฏิบัติตาง ๆ  ที่ใช
ในการปองกันและ
ปราบปรามการกระทำ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
หรือการฝาฝนไมปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมของ
พนักงานสวนทองถิ่น 

3.2.1 ดำเนินการตามกระบวนการท่ีกฎหมาย/ระเบียบ
กำหนดกับผูท่ีถูกกลาวหาวากระทำผิดฐานทุจริตและ
ประพฤติมิชอบฯ  

รอยละความสำเรจ็ในการ
จัดการ กรณีการกระทำผิด

ฐานทุจริตฯ ตาม
กระบวนการท่ีกฎหมาย/

ระเบียบกำหนด 

100% 100% 
งานบริหารงาน

ทั่วไป 

ต.ค. 2564– ก.ย.
2565 

3.2.2 จัดทำรายงานและสถิติ การกระทำผิดฐานทุจริตและ
ประพฤติมิชอบฯ 

จำนวนครั้งในการจัดทำ
รายงานและสถิตเิสนอ

ผูบริหาร 
2 ครั้ง 2 ครั้ง 

งานบริหารงาน
ทั่วไป 

3.2.3 ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการหรือ
แนวทางปฏิบัติตาง ๆ ของสวนราชการท่ีเก่ียวกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

จำนวนครั้งในการทบทวน
กฎหมาย 

3 ครั้ง 3 ครั้ง 
งานบริหารงาน

ทั่วไป 

3.3 ผลักดันใหสำนัก/กอง 
ขององคการบริหารสวน
ตำบลสะพุงมีสวนรวมใน
การสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและปองกันการ
ทุจริต 

3.3.1 การจัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมคณุธรรมจริยธรรม
และปองกันการทุจรติ เสนอผูบรหิารใหความเห็นชอบทุก
ปงบประมาณ 

รอยละของความสำเร็จใน
การจัดทำแผนปฏิบตักิารฯ 

100% 100% ทุกสวนราชการ 
ต.ค. 2564– ก.ย.

2565 3.3.2 จัดใหมีชองทางในการติดตอสื่อสาร ปรึกษาหารือ 
และแสดงความคดิเห็นเก่ียวกับการสงเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม ระหวางบคุลากรในองคการบริหารสวนตำบลสะพุง 

จำนวนชองทางในการ
ติดตอสื่อสาร 

2 ชองทาง 2 ชองทาง 
งานบริหารงาน

ทั่วไป 

3.4 ปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการภายในองค
เพื่อเพิ่มความโปรงใสและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 

3.4.1 นำเทคนิค/วิธีการบริหารจัดการแนวใหมและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจดัการองคกรและ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

จำนวนเทคนิค/วิธีการ/
ระบบที่นำมาใช 

3  3 
งานบริหารงาน

ทั่วไป 
ต.ค. 2564– ก.ย.

2565 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติตาม

แผนฯ 

คาเปาหมายตัวชี้วัด 
หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา ระดับ 

อบต. 
ระดับสวน
ราชการ 

 3.4.2 นำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใชประกอบการพิจารณา
ดำเนินโครงการ/กิจกรรมในการบริหารจัดการองคกรและ
การบริหารทรัพยากรมนุษย 

จำนวนกิจกรรมที่นำหลัก
คุณธรรมจริยธรรมมาใช
ประกอบการพิจารณา 

2 กิจกรรม 2 กิจกรรม ทุกสวนราชการ 

ต.ค. 2564– ก.ย.
2565 

3.4.3 ยึดหลักกฎหมายและกฎระเบียบอยางเครงครดัในการ
ปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 

รอยละของความสำเร็จใน
การปฏิบัติงานที่อาจ

กอใหเกิดการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบตาม

กฎหมายและระเบยีบ 

100% 100% ทุกสวนราชการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสรางสมรรถนะพนักงานสวนตำบล พนักงานจางในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
วัตถุประสงค เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลสะพุงในดานการปฏิบัติงานและดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและการบังคบัใช

ประมวลจริยธรรมพนักงานสวนทองถิ่น 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ตามแผนฯ 

คาเปาหมายตัวชี้วัด 
หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ระดับ อบต. 
ระดับสวน
ราชการ 

4.1 พัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถของพนักงานสวน
ตำบลดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐและการ
บังคับใชประมวลจริยธรรมพนักงาน
สวนทองถิ่น 

4.1.1 จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม/สอดแทรก
หลักสตูรในดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 

จำนวนหลักสตูร/
กิจกรรม 

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 
งานบริหารงาน

ทั่วไป 

ต.ค. 2564– ก.ย.
2565 

4.1.2 สงบุคลากรเขารับการอบรม/สมัมนา/
กิจกรรม ในดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 

รอยละของการเขารวม
อบรม/สัมมนา/กิจกรรม 

70% 70% ทุกสวนราชการ 

4.1.3 จัดทำ/เผยแพรมาตรการ/แนวทาง
ปฏิบัติ/เอกสารทางวิชาการ/ขอมลูขาวสารที่
เปนประโยชนตอการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 

1.จำนวนมาตรการ/
แนวทางปฏิบัติ/เอกสาร

ทางวิชาการ/ขอมูล
ขาวสารที่ไดเผยแพร 

3 มาตรการ 2 มาตรการ ทุกสวนราชการ 

2. จำนวนชองทางการ
เผยแพร 

1 ชองทาง 1 ชองทาง ทุกสวนราชการ 

4.2 พัฒนาพนักงานสวนตำบล 
พนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตำบลสะพุงใหมีความเชี่ยวชาญและ
สามารถปฏิบัติงานอยางมีความเปน
มืออาชีพ 

4.2.1 จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม/สอดแทรก
หลักสตูรเก่ียวกับการสรางความรูความ
เช่ียวชาญในการทำงานตามภารกจิตาง ๆ ของ
องคการบริหารสวนตำบลสะพุงอยางสม่ำเสมอ 

จำนวนหลักสตูร/
กิจกรรมเก่ียวกับการ
สรางความรูความ

เช่ียวชาญในการทำงาน 

15 หลักสตูร 15 หลักสตูร 
งานบริหารงาน

ทั่วไป 
ต.ค. 2564– ก.ย.

2565 4.2.2 สงบุคลากรเขารับการอบรมเก่ียวกับ
การสรางความรูความเช่ียวชาญในการทำงาน
ตามภารกิจตางๆ  ขององคการบริหารสวน
ตำบลสะพุงอยางสม่ำเสมอ 

รอยละของการเขารวม
อบรม 

85 85 ทุกสวนราชการ 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ตามแผนฯ 

คาเปาหมายตัวชี้วัด 
หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ระดับ อบต. 
ระดับสวน
ราชการ 

 4.2.3 จัดทำ/เผยแพรมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/คูมือหรือ
แนวทางในการปฏิบัติงานใหกับพนักงานสวน
ตำบล พนักงานจาง 

1. จำนวนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ/คูมือการปฏิบัติท่ี

ไดจัดทำ 

20 เลม 5 เลน ทุกสวนราชการ 
ต.ค. 2564– ก.ย.

2565 
2. จำนวนชองทางใน

การเผยแพร 
2 ชองทาง 2 ชองทาง ทุกสวนราชการ 

 


