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ค าน า 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสงัคมไทยมาเป็นเวลานาน มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ สงัคม 
การเมอืง การปกครอง การบรหิารราชการ และความมัน่คงของประเทศ ซึ่งในปัจจุบนัไดท้วคีวามรุนแรงขึน้
อย่างต่อเนื่องท าให้เกิดความเสยีหายในวงกว้างการแก้ปัญหาการทุจรติจึงเป็นสิง่ส าคญัที่หน่วยงานใน
ภาครฐัซึ่งเป็นหน่วยงานหลกัในการขบัเคลื่อนประเทศไทยใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้า ทดัเทยีมกบัต่างประเทศ
ไดจ้ าเป็นต้องประสานความร่วมมอืทัง้ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมเพื่อร่วมกนัพฒันาปรบัปรุงระบบการ
บรหิารจดัการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกนัโดยการปลูกฝังความซื่อสตัย์สุจรติรบัผดิชอบมวีนิัย
ตลอดจนค่านิยมอื่นๆทีถู่กตอ้งประกอบกบัคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิหรอืคสช . ได้มคี าสัง่ที๖่๙/๒๕๕๗
เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติและประพฤตมิิชอบโดยทุกส่วนราชการและหน่วยงาน
ภาครฐัก าหนดมาตรการหรอืแนวทางแกไ้ขปัญหาการทจุรติประพฤตมิชิอบโดยมุ่งเน้นการสรา้งธรรมาภบิาล
ในการบรหิารงานและส่งเสรมิการมสี่วนร่วมจากทกุส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวงัเพื่อสกดักัน้เพื่อมใิหเ้กดิ
การทจุรติไดเ้พื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวบรรลุผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอ่าวตงได้
จดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติขององค์การบรหิารส่วนอ่าวตงเป็นแผนระยะ ๕ ปี ( 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ขึน้เพื่อขบัเคลื่อนยุทธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐั  
ให้เกดิผลในทางปฏิบตัแิละเพื่อขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบรหิารส่วนต าบลอ่าวตงให้
บรรลุเป้าหมายและผลสมัฤทธิต์ามวสิยัทศัน์ก าหนดไว ้
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แผนปฏิบติัการด้านป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวตง 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

 
หลกัการเหตุผล 
องค์การบรหิารสว่นต าบลอ่าวตงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในฐานะเป็นผูใ้ชอ้ านาจรฐัในการ

ปกครองและบรหิารจดัการในเขตพื้นทีร่บัผดิชอบเป็นหน่วยงานทีม่หีน้าทีใ่นการใหบ้รกิารสาธารณะด้าน
ต่างๆซึ่งด าเนินการแกไ้ขปัญหาต่างๆทีเ่กดิขึน้ใหแ้ก่คนในทอ้งถิน่เป็นองคก์รทีม่คีวามใกล้ชดิกบัประชาชน
และมคีวามเขา้ใจในสภาพและรบัรูถ้งึสาเหตุของปัญหาทีเ่กดิขึน้ภายในทอ้งถิน่ไดด้กีวา่หน่วยงานราชการ
สว่นกลางในการปฏบิัตงิานและการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ย่อมอาจส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนและประเทศชาตซิึ่งอาจมสีาเหตุมาจากการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบหรอื
ไดใ้ชอ้ านาจในต าแหน่งหน้าทีเ่พื่อแสวงหาผลประโยชน์ทีม่คิวรไดโ้ดยชอบด้วยกฎหมายรวมทัง้ปัญหาการ
ทุจรติคอรปัชัน่อนัเป็นปัญหาของสงัคมไทยทีเ่กิดขึน้มาเป็นเวลานานทางคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ
หรอืคสช.ตามค าสัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี(่๖๙/๒๕๕๗)เรื่องมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ
ทจุรติประพฤตมิชิอบ                   ไดก้ าหนดใหทุ้กสว่นราชการและหน่วยงานของรฐัก าหนดมาตรการ
หรอืแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทจุรติประพฤตมิชิอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัโดย
ใหท้กุสว่นราชการและหน่วยงานของรฐัก าหนดมาตรการหรอืแนวทางการแกไ้ขปัญหาการทจุรติประพฤตมิิ
ชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภบิาลในการบรหิารงานและสง่เสรมิการมสีว่นร่วมจากทุกภาคสว่นในการ
ตรวจสอบเพื่อสกดักัน้เพื่อมใิหเ้กดิการทจุรติได้ 

กระทรวงมหาดไทยไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการต่อต้านการทุจรติแหง่ชาต ิ( คตช)  ขึน้ตามค าสัง่คณะ
รกัษาความสงบแห่งชาตทิี ่๑๒๗/๒๕๕๗  ศูนยอ์ านวยการต่อตา้นการทจุรติแหง่ชาต ิ( ศอต.ช) ตัง้ข ึน้ตาม
ส านักนายกรฐัมนตรทีี ่๒๒๖/๒๕๕๗  ลงวนัที ่๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๗  ศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทจุรติ 
( ศปท) ๓๕ หน่วยงาน ตัง้ข ึ้นตามมติคณะรฐัมนตรี เมื่อวนัที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕  และรัฐบาลได้
ก าหนดยุทธศาสตรช์าตวิ่าด้วยการป้องกนัปราบปรามการทจุรติระยะที ่๓ ( พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ) เพื่อให้
หน่วยงานของรฐัแปลงยุทธศาสตรไ์ปสูก่ารปฏบิตัใินแผนพฒันาสีปี่และแผนประจ าปีใหส้อดคล้องกนั มกีาร
ก าหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) ประจ าปีงบประมาณการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity 
Assessment) และดชันีวดัความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐัหลกัการประเมนิเชงิภาพลกัษณ์(Perception 
Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) โดยมีเป้าหมายคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมายทัง้๗,๕๗๑แห่งโดยมุ่งหวงัใหเ้กดิการบรหิารงานทีโ่ปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่และน าผลทีไ่ด้จากการประเมนิเพื่อใชใ้นการก าหนดนโยบายการสง่เสรมิธรรมาภบิาลและป้องกนั
การทุจริตพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีข ึ้นใน
อนาคตและเป็นการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทจุรติพ.ศ. ๒๕๔๒ 



ดงันัน้เพื่อให้การขบัเคลื่อนนโยบายของรฐับาลและคณะรกัษาความสงบแห่งชาตใินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจรติประพฤตมิชิอบเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพองค์การบรหิารส่วนต าบลอ่าวตงจงึ
ได้จดัแผนปฏบิตัิการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติเพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหา 



-๒- 
การทุจรติประพฤตมิชิอบภาครฐัเป็นแผนระยะ ๕ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ขององค์การบรหิารส่วนต าบล
อ่าวตงเพื่อใหบุ้คลากรของหน่วยงานน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติขององค์การบรหิารส่วนต าบลอ่าวตง ทัง้นี้ได้มุ่งเน้นใหก้ารด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติขององค์การบรหิารส่วนต าบลอ่าวตงเป็นไปอย่างต่อเนื่องสร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได ้

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอ่าวตงได้เลง็เหน็ถงึความส าคญัและตระหนักถงึปัญหาการทจุรติคอรปัชัน่
ปัญหาผลประโยชน์ทบัซ้อนและการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการจงึได้จดัท า
แผนปฏบิตักิารดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแผนระยะ ๕ ปี ( ประจ าปี๒๕๖๐-๒๕๖๔)เพื่อเป็น
แผนปฏบิตักิารในการด าเนินงานดา้นความโปร่งใส  

วตัถุประสงค ์
๑.เพื่อเสรมิสร้างจติส านึกและค่านิยมทีด่ใีหแ้ก่บุคลากรในองค์กร มทีศันคตทิีด่ใีนการร่วมกนัแก้ไข

และรบัผดิชอบต่อปัญหาการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 
๒.เพื่อประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลอ่าวตงและทกุภาคสว่น ใน

การร่วมกนัป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทจุรติ และสง่เสรมิการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ
การทจุรติและประพฤตมิชิอบของภาครฐั  

๓.พฒันากลไกการตรวจสอบ ควบคุม การใชอ้ านาจอยา่งชดัเจน เหมาะสม และมรประสทิธภิาพ 
๔.เพิม่ศกัยภาพของบุคลากรในองคก์ารบรหิารสว่นต าบลอ่าวตงในการปฏบิตัหิน้าที ่ 
 
วิสยัทศัน์ 

“โครงสรา้งพืน้ฐานด ีมคีวามกา้วหน้า พฒันารอบดา้น ” 
 

พนัธกิจ ( Mission )  

๑. จดัใหม้แีละบ ารุงรกัษาทางน ้าทางบก 

๒. พฒันาระบบสาธารณูปโภคใหไ้ดม้าตรฐานเพยีงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 

๓. พฒันาระบบการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารบรหิารจดัการทีด่ ี 

๔. ป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพตดิและดูแลความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

๕. สง่เสรมิการมสีว่นร่วมของประชาชน 

๖.สง่เสรมิการพฒันาอาชพีใหแ้ก่กลุ่มองคก์รต่าง ๆ และชุมชน 

๗. ปรบัปรุงและพฒันาแหล่งน ้าทางการเกษตร 

๘. สง่เสรมิและสนับสนุนจดัการการศกึษาและการสาธารณสขุ 



๙.อนุรกัษ์ศลิปะ วฒันธรรม ประเพณอีนัดงีาม 

๑๐.จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

๑๑.สง่เสรมิการด าเนินชวีติตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

-๓- 
ยุทธศาสตรว์่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลอ่าวตง 
ยทุธศาสตรท่ี์๑การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร 

 แนวทางในการพฒันา  
๑.พฒันาระบบบรหิารจดัการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลอ่าวตง 
๒.ปรบัปรุงและพฒันาการบรหิาร 
๓.สง่เสรมิการมสีว่นร่วมของประชาชน  

วตัถปุระสงค ์
เพื่อส่งเสริมเสรมิสร้างให้ผู้น าขององค์กรบรหิารราชการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาลโดยมีทศันคติ

วสิยัทศัน์ในการร่วมกนัแก้ไขและรบัผดิชอบต่อปัญหาการทุจรติและประพฤตมิชิอบขององค์การบรหิารสว่น
ต าบลอ่าวตง รวมทัง้การรณรงค์เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ให้ทุกหน่วยงานมีวนิัยเคารพกฎหมายกฎและ
ระเบยีบในการปฏบิตัหิน้า ใหป้ฏบิตัหิน้าไดอ้ยา่งมคีุณภาพ และสามารถตรวจสอบผลการปฏบิตังิานได ้ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
๑. สง่เสรมิการปฏบิตังิานและการด าเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

๑.๑เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่ผูบ้รหิารเจา้หน้าทีแ่ละประชาชนใหป้ฏบิตังิานและด าเนินชวีติ
ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

๑.๒น าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้หเ้กดิผลในการปฏบิตัหิน้าที ่
๑.๓สง่เสรมิการเรยีนรูห้รอืการฝึกอบรมเกีย่วกบัการใชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงแก่ทกุ

หน่วยงานทกุสว่นราชการ 
๒. สง่เสรมิใหเ้จา้หน้าทีท่กุระดบัไดเ้รยีนรูแ้ละปฏบิตังิานตามหน้าทีด่ว้ยหลกัธรรมาภบิาล 

๒.๑ส่งเสรมิใหเ้จ้าหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบลอ่าวตง มคีวามรู้ความเขา้ใจรวมทัง้มีการ
ฝึกอบรมเพื่อใหป้ฏบิตังิานตามหลกัธรรมาภบิาล 

๒.๒สง่เสรมิใหเ้จา้หน้าทีข่ององค์การบรหิารสว่นต าบลอ่าวตงประพฤตปิฏบิตัตินตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจรยิธรรม 

๒.๓ควบคุมก ากบัดูแลการปฏบิตังิานการประพฤตปิฏบิตัตินของเจ้าหน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลอ่าวตง ใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรม 
๓. สง่เสรมิค่านิยมการยกยอ่งและเชดิชูความดคีวามซื่อสตัยส์จุรติและการต่อตา้นการทจุรติโดยใหย้ดึถอืเป็น
ค่านิยมกระแสหลกัของชาต ิ



๓.๑สง่เสรมิการสรา้งแรงจูงใจใหเ้จา้หน้าทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นต าบลอ่าวตง ปฏบิตัหิน้าที่
ราชการดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติเสยีสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

๓.๒รณรงค์เผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์หส้งัคมมคี่านิยมยกย่องเชดิชูและเหน็คุณค่าของการประพฤติ
ปฏบิตัตินตามหลกัคุณธรรมและจรยิธรรม 

๓.๓ส่งเสรมิเชดิชูหน่วยงานหรอืบุคคลทีม่ผีลงานดเีด่นด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลอ่าวตง 



-๔- 
ยทุธศาสตรท่ี์๒บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
วตัถปุระสงค ์
เพื่อประสานความร่วมมอืระหวา่งองคก์ารบรหิารสว่นต าบลอ่าวตงและหน่วยงานอื่น ในการป้องกนั

และแก้ไขปัญหาการทุจรติและประพฤตมิชิอบส่งเสรมิบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวตง รวมถึงการสร้าง
หลกัประกนัความปลอดภยัในการแจง้ขอ้มูลหรอืเบาะแสในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
๑. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลอ่าวตง องค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

๑.๑ประสานความร่วมมอืทางดา้นขอ้มูลและการปฏบิตังิานระหว่างองคก์ารบรหิารสว่นต าบลอ่าวตง 
กบัองคก์รทกุภาคสว่น 

๑.๒ให้มีการจัดตัง้ “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” เพื่อด าเนินการจัดระบบการข่าวเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติขององค์การบรหิารส่วนต าบลอ่าวตง ตลอดจนการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจรติหรือประพฤตมิิชอบในองค์การบรหิารส่วนต าบลอ่าวตง จากทุก
หน่วยงานเพื่อน าไปประมวลวเิคราะหเ์พื่อใชใ้นการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐั 

๑.๓ส่งเสรมิสนับสนุนให้มรีะบบอนิเทอร์เน็ตเพื่อท าการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติในองคก์ารบรหิารสว่นต าบลอ่าวตง  
๒. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลอ่าวตง  

๒.๑ใหภ้าคประชาชนมสีว่นร่วมในการตดิตาม ตรวจสอบ การปฏบิตังิานขององคก์ร 
๒.๒สร้างและพฒันาช่องทางในการรบัแจ้งขอ้มูลหรอืเบาะแสใหม้คีวามสะดวกหลากหลายรวมทัง้

สรา้งหลกัประกนัความปลอดภยัใหแ้ก่บุคคลหน่วยงานหรอืขอ้มูลนัน้ 
 ๒.๓สง่เสรมิสทิธใินการรบัรูแ้ละการเขา้ถงึขอ้มูลขา่วสาร 
  



-๕- 
 ยุทธศาสตรท่ี์๓เสริมสร้างความเข้มแขง็ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวตง  
 วตัถปุระสงค ์
 เพื่อมุ่งพัฒนาระบบการตรวจสอบควบคุมการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจนและมีประสทิธิภาพ
สง่เสรมิการร่วมมอืระหวา่งหน่วยงานภาครฐักบัภาคเอกชนใหม้ศีกัยภาพในการป้องกนัและปราบปรามการ
ทจุรติ มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
๑. พฒันาระบบในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใชอ้ านาจใหเ้หมาะสมชดัเจนและมปีระสทิธภิาพ 
 ๑.๑ใหห้น่วยงานในองคก์ารบรหิารสว่นต าบลอ่าวตง จดัท าโครงสร้างของหน่วยงานใหม้อีตัราก าลงั
การบรหิารงานบุคคลและงบประมาณทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัภารกจิและความรบัผดิชอบ 
 ๑.๒ใหห้น่วยงานในองค์การบรหิารสว่นต าบลอ่าวตง สร้างระบบการตรวจสอบการบรหิารราชการ
ขององคก์ร 
 ๑.๓สนับสนุนใหม้กีารตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหวา่งหน่วยงานขององค์การบรหิารสว่น
ต าบลอ่าวตง ดว้ยกนัเอง 
 ๑.๔ ใหห้น่วยงานทกุหน่วยงานควบคุมก ากบัตดิตามประเมนิผลการใชอ้ านาจในการปฏบิตังิานดา้น
การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติดว้ยความรวดเรว็ต่อเนื่องและเป็นธรรม 
๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบรหิารส่วนต าบลอ่าวตงกับภาคเอกชนใหม้ีศักยภาพในการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
 ๒.๑วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบรหิารส่วนต าบลอ่าวตง กับ
ภาคเอกชนหรอืหน่วยงานตรวจสอบภายนอกในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

 
 ยทุธศาสตรท่ี์๔พฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าท่ีของรฐัในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวตง  
 วตัถปุระสงค ์
 เพื่อมุ่งพฒันาสมรรถนะและขดีความสามารถเจ้าหน้าทีข่องรฐัในการป้องกันและปราบปรามการ
ทจุรติภาครฐัใหส้มัฤทธผิลไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเพื่อแกไ้ขสภาพปัญหาการทุจรติใหเ้ป็นระบบอยา่งต่อเนื่อง
สรา้งมาตรฐานทางวชิาชพีใหส้ามารถร่วมมอืหรอืประสานการปฏบิตักิบัองคก์รทกุภาคสว่น 
 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
๑.พฒันาสมรรถนะและขดีความสามารถเจา้หน้าทีข่องรฐัในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
 ๑.๑ก าหนดใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัตอ้งเขา้รบัการฝึกอบรมหลกัสตูรดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ
ทจุรติเพื่อใหม้คีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้นวชิาชพี 
 ๑.๒จดัตัง้ศูนยข์อ้มูลความรูท้างวชิาการเพื่อใหม้กีระบวนการเรยีนรู้ 

 

 



 

 

 

-๖- 

ตารางแผนปฎิบติัการตามยทุธศาสตรว่์าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวตง ประจ าปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

ยทุธศาสตรว่์าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวตง 

ยทุธศาสตรท่ี์๑การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร 

 

มาตรการ/แนวทาง 
ด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม ปีงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.สง่เสรมิการ
ปฏบิตังิานและการ
ด าเนินชวีติตาม
หลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

ให้ความรูเ้รือ่งแนว
ทางการด าเนินชวีติ
โดยยดึหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

     งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตัิ 
๗๕,๐๐๐ บาท 

๒. สง่เสรมิให้
เจา้หน้าทีทุ่กระดบั
ได้เรยีนรูแ้ละ
ปฏบิตังิานตาม
หน้าทีด่้วยหลกัธรร
มาภบิาล 
 

-จดัท าคูม่อื
จรยิธรรม ขอ้บงัคบั
และระเบยีบที่
เกีย่วขอ้งประจ า
หน่วยงาน 
-อบรมคุณธรรม 
จรยิธรรมควบคูก่บั
ระเบยีบวนิัย 

     ไมใ่ช้
งบประมาณ 
 
 
 
-งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตัิ 
๕๐,๐๐๐ บาท 

๓. สง่เสรมิคา่นิยม
การยกยอ่งและเชดิ
ชคูวามดคีวาม
ซื่อสตัยสุ์จรติและ
การต่อต้านการ
ทุจรติโดยให้ยดึถอื
เป็นคา่นิยมกระแส
หลกัของชาต ิ
 

คดัเลอืกบุคลากร
ดเีด่นในองคก์ร 
เชดิชผููท้ีป่ฏบิตัดิ ี

     ไมใ่ช้
งบประมาณ 

 



 

 

 

 

-๗- 

ยทุธศาสตรท่ี์๒บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

 

มาตรการ/แนวทาง 

ด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. บูรณาการ
ระหวา่งหน่วยงาน
ภายในองคก์าร
บรหิารสว่นต าบล
อา่วตง องคก์รทุก
ภาคสว่นในการ
ป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาการทุจรติ
และประพฤตมิชิอบ 

๑.จดัตัง้ศนูยด์ ารง
ธรรม รอ้งเรยีน รอ้ง
ทุกข ์

- - - - - ไมใ่ช้
งบประมาณ 

๒. สง่เสรมิการมี
สว่นรว่มของภาค
ประชาชนในการ
ตดิตามตรวจสอบ
การทุจรติหรอื
ประพฤตมิชิอบใน
องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลอา่วตง  

-ตดิตัง้ตู้แสดงความ
คดิเหน็ 

-แต่งตัง้ภาคประชาชน
ในพืน้ทีใ่ห้มสีว่นรว่ม
ในการด าเนินงานตา่ง 
ๆ ใน อบต. 

- - - - - ไมใ่ช้
งบประมาณ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

-๘- 

ยทุธศาสตรท่ี์๓เสริมสร้างความเข้มแขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในองคก์าร
บริหารส่วนต าบลอ่าวตง  

มาตรการ/แนวทาง 

ด าเนินการ 

โครงการ/
กจิกรรม 

ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. พฒันาระบบใน
การตรวจสอบ
ควบคุมและถ่วงดุล
การใชอ้ านาจให้
เหมาะสมชดัเจน
และมปีระสทิธภิาพ 

จดัท ากจิกรรม
เผยแพรข่อ้มลู
ขา่วสาร การ
จดัซื้อจดัจา้ง 
ประกวดราคา
กลาง ประกาศ
ทางเวบ็ไซน์ 

- - - - - ไมใ่ช้
งบประมาณ 

๒. สรา้งกลไก
ความร่วมมอื
ระหวา่งองคก์าร
บรหิารสว่นต าบล
อา่วตงกบั
ภาคเอกชน ให้มี
ศกัยภาพในการ
ป้องกนัและ
ปราบปรามการ
ทุจรติ 

จดัท าขอ้มลู
ขา่วสารที่
สามารถ
ตรวจสอบได้ 

- - - - - ไมใ่ช้
งบประมาณ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๙- 

ยทุธศาสตรท่ี์๔พฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าท่ีของรฐัในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวตง  

 

มาตรการ/แนวทาง 

ด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.พฒันาสมรรถนะ
และขดี
ความสามารถ
เจา้หน้าทีข่องรฐัใน
การป้องกนัและ
ปราบปรามการ
ทุจรติ 

จดัท าศนูยข์อ้มลู
ขา่วสารการป้องกนั
ปราบปรามการทุจรติ 

- - - - - ไมใ่ช้
งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวตง 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบติัการด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวตง ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

……………………………………………. 
 

  ตามหนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ าเภอวังวิเศษ ด่วนที่สุด ที่ ตง 
๐๐๒๓.๑๒/๐๐๗๕  ลงวนัที ่๒๘  มนีาคม ๒๕๖๐ ได้แจง้แนวทางการด าเนินการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรช์าต ิ
วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ระยะที ่๓ ( พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามกรอบแนวทางที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

  องค์การบรหิารส่วนต าบลอ่าวตง ได้จดัท าแผนปฏบิตัิการด้านการป้องกนัปราบปรามการ
ทจุรติและประพฤตมิชิอบระยะ ๕ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลอ่าวตง เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการปฏบิตังิาน  



  เพื่อให้การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลอ่าวตง เป็นไปตามวตัถุประสงค์ จงึประกาศใช้แผนปฏิบตักิารดงักล่าวรายละเอยีดแนบ
ทา้ยประกาศนี้  

  จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั  

   ประกาศ ณ วนัที ่ เดอืน มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

(นายวฒุเิดช  ชูจติรชื่น) 
นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลอ่าวตง 

 

 

 

 


