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ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบคุลากรภาครัฐในปจจุบัน  นับเปนปญหาท่ีรุนแรงและมแีนวโนม
ที่จะพัฒนารูปแบบใหสลับซับซอนมากขึ้น  ซึ่งมีผลกระทบและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศมากขึ้นทุกป  เพื่อให
ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปรงใส  และมีการดำเนินการถูกตองตามกฎหมายและ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  จะตองมีการจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม  และความคุมคาของทรัพยากรท่ีใชไป  โดยตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิด
ความโปรงใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุน       ภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการรณรงค  และปลูกจิตคานิยมให
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ  และใหผูปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย  สุจริต  มี
คุณธรรม  และจริยธรรม  เพื่อใหองคกรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมท้ังปญหาความเสื่อมศรัทธาในการ
บริหารราชการ   จากปญหาดังกลาว  รัฐบาลจึงไดมีการกำหนดนโยบายเก่ียวกับการปองกันการทจุรติ   ซ่ึงถือเปนท่ีมาของ
การดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ   ทั้งนี้  คณะรัฐมนตรไีดมีมติเมื่อที่  6  พฤษภาคม
2551   เห็นชอบใหแตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน  และกำหนดใหภาครัฐตองจัดทำแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ  ใหสอดรับกับ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทจุรติของสำนักงาน ป.ป.ช.

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ขององคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2562 เปนแผนท่ีมุงสงเสริมสรางจิตสำนึกและคานิยมใหแกคณะผูบริหาร,พนักงานสวนตำบล ,พนักงาน
จางและสมาชิกสภาทองถ่ินใหมกีารปฏิบัติราชการตามหลักธรรมมาภิบาล  ใหมีการประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน
ภาครฐั  เอกชนและรฐัวิสาหกิจในการแกไขและปองกันปญหาการประพฤติมิชอบ  สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ และใหมีการพัฒนาระบบและ
กลไกการตรวจสอบ ควบคุม การใชอำนาจพรอมกับพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสวนตำบลในการปฏิบัติราชการใหมีความ
โปรงใสและยึดหลักธรรมมาภิบาลเปนแนวทางในการจัดทำแผนเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางใหบรรลุภารกิจดังกลาวขางตน

องคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี  ไดเล็งเหน็ถึงความสำคัญในเร่ืองน้ี
โดยเห็นวาการสรางองคกรภาคราชการใหมีความโปรงใส    มีคุณธรรม  จริยธรรม   และธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติ
ราชการเพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ควรเริ่มตนดวยการปลูกฝงสรางจิตสำนึก  คานิยม  คุณธรรม  จริยธรรม
และหลักธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ  มีจิตสำนึกท่ีดีในการใหบริการ  ปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย  สุจริต  เปน
ธรรมและเสมอภาคทำใหการบริหารราชการเกิดความโปรงใสตลอดจนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามสีวนรวมใน
การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ใหประชาชนเกิดความมั่นใจ  ศรัทธาและไววางใจในการบริหารราชการของ
องคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ  รวมทั้งตัวผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภา  ขาราชการ , เจาหนาท่ีทุกระดับและ
คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ขององคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ    ประจำป
งบประมาณ   พ.ศ. 2562  โดยมีการจัดต้ังศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต  และจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ขององคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ  ประจำปงบประมาณ   พ.ศ. 2562   ข้ึนโดยยึดยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทจุรติภาครัฐ  พ.ศ. 2552 – 2555  เปนแนวทางในการจดัทำ

คํานํา



เร่ือง                  หนา

1.   บทนำ             1

2.  หลักการและเหตุผล         2

 3.   วัตถุประสงค          3

 4.   กรอบแนวคิดในการดำเนินการ       4

 5.  วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ           4

 6.  พันธะกจิขององคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ           4-5

7.  ยุทธศาสตรแผนแผนปฏิบัติการเสริมสรางวินัยและปองกันการทุจริต         6-11
     ขององคการบริหารสวนตำบลคลองเรอื ประจำปงบประมาณ  2562

8.  แผนปฎิบัติการเสริมสรางวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและปองกันการทุจริต
     ขององคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ           12-16
9.   บทสรุป                17

สารบัญ



                       1
แผนปฏิบัติการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทจุริต ขององคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. บทนำ

ดวยคณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทจุรติภาครัฐ  ไดมีมติ
เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2551  เห็นชอบตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ
พ.ศ. 2552 – 2555  โดยกำหนดใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานจดัทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ  พ.ศ. 2552 – 2555  ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  พ.ศ.
2552 – 2555

ดังนั้นเพื่อใหการจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสรางวินัย  คุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริตของ
องคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ  ประจำปงบประมาณ 2562  เปนไปดวยความเรยีบรอยและสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  พ.ศ. 2552 – 2555      จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสราง
วนิยั  คณุธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ  ประจำปงบประมาณ 2562  ขึ้น
เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลคลองเรอื    ใชเปนแนวทางในการนำไปปฏิบัติอยางแทจรงิเพ่ือลดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบภายในองคการบริหารสวนตำบล

องคการบรหิารสวนตำบลคลองเรือ ไดยึดแนวทางการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  พ.ศ. 2552 – 2555  มาประยุกตเปนแนวทาง
ในการดำเนินการตามพันธะกิจขององคการบริหารสวนตำบลคลองเรือทกุประเด็นยุทธศาสตร
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แผนปฏิบัติการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทจุริต ขององคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

2.  หลักการและเหตุผล
ในสภาวะปจจุบัน  ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นเริ่มมีแนวโนมรุนแรงและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งปญหา

ความเส่ือมศรัทธาในการบริหารราชการ   จากปญหาดังกลาว  รัฐบาลจึงไดมีการกำหนดนโยบายเก่ียวกับการปองกันการ
ทุจริต   ซึ่งถือเปนที่มาของการดำเนินการปอวงกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ทั้งนี้  คณะรัฐมนตรีไดมี
มติเมื่อที่  6  พฤษภาคม   2551   เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ   โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน  และกำหนดใหภาครัฐตองจัดทำแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการ  ใหสอดรับกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

องคการบรหิารสวนตำบลคลองเรอื อำเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบรุี  ไดเลง็เห็นถึงความสำคัญในเรือ่งนี้
โดยเห็นวาการสรางองคกรภาคราชการใหมีความโปรงใส   มีคุณธรรม  จริยธรรม   และธรรมมาภิบาลในการปฏบิัติราชการ
เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ   ควรเริ่มตนดวยการปลูกฝงสรางจิตสำนึก  คานิยม  คุณธรรม  จริยธรรมและ
หลักธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ  มีจิตสำนึกที่ดีในการใหบริการ ปฏิบัตริาชการดวยความซื่อสัตย  สุจริต  เปนธรรม
และเสมอภาค  ทำใหการบริหารราชการเกิดความโปรงใส  ตลอดจนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามสีวนรวมในการ
ปองกันการทุจรติและประพฤตมิิชอบ   ใหประชาชนเกดิความมัน่ใจ  ศรทัธาและไววางใจในการบริหารราชการขององคการ
บรหิารสวนตำบลคลองเรือ รวมทัง้ตวัผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการ,เจาหนาที่ทุกระดับและ
คณะกรรมการจัดทำแผนปฏบิัติการปองกันและปราบปรามการทจุริต ขององคการบรหิารสวนตำบลคลองเรือ   ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2 5 6 2  โดยมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต  และจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสรางวินัย
คณุธรรม จริยธรรมและปองกนัการทุจริต ขององคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ  ประจำปงบประมาณ 2 5 6 2
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แผนปฏิบัติการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทจุริต ขององคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

3.   วัตถุประสงค
1. เพ่ือจดัทำแผนแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบรหิารสวนตำบลคลองเรอื

ประจำปงบประมาณ   พ.ศ.2562
2.  เพื่อเสริมสรางใหผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ  ขาราชการและเจาหนาที่ทุกระดับในองคการบริหารสวน

ตำบลคลองเรือ   มีจิตสำนึก  คานิยม  คุณธรรม  จรยิธรรมและหลกัธรรมมาภิบาล   ประพฤติตนและปฏิบัติงานดวยความ
โปรงใส  ซ่ือสตัยสุจริต  ถูกตองตามหลักกฎหมาย  มีจิตสำนึกในการใหบริการตอหนวยงานและประชาชนผูรับบริการ

3.  เพ่ือกำหนดทศิทางการดำเนินงานขององคการบรหิารสวนตำบลคลองเรอื
4.  เพื่อใหภาครัฐและภาคประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและเฝาระวังพฤติกรรมในการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบอยางจริงจัง
5.  เพ่ือเช่ือมโยงกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา , แผนการดำเนินงาน และแผนพฒันา 3 ป  ของ

องคการบริหารสวนตำบลกับแผนแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทจุรติ
6. เพ่ือดำเนินใหสอดคลองตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี   6 พฤษภาคม   2551

U 7. เพื่อปลูกฝงสรางจิตสำนึก  คานิยม  คุณธรรม  จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ
มีจิตสำนึกที่ดีในการใหบริการ  ปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย  สุจริต  เปนธรรมและเสมอภาค  ทำใหการบริหารราชการ
เกิดความโปรงใส  ตลอดจนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

8.  เพื่อใช แผนแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ
ประจำปงบประมาณ   พ.ศ. 2562 เปนกรอบการดำเนินงานในดานการสงเสริมและสนับสนุนการปองกนัและปราบปราม
การทุจรติและขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานท่ีเกีย่วของ

9. เพือ่กำหนดยุทธศาสตร   โครงการ , แผนงาน , กิจกรรม  วัตถุประสงค ตัวชี้วัด   คาเปาหมายตัวชี้วัด
และมาตรการ

10.  เพ่ือสรางจติรสำนึก   คุณธรรม   จริยธรรมและธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนกับขาราชการ
11.  เพ่ือสรางเครือขายภาคประชาชนใหเกดิข้ึนภายในองคการบรหิารสวนตำบลคลองเรอืโดยการให

ความรูความเขาใจในชองทางการรองเรียน   /  กลาวโทษ  /  รองทุกข  /  รองเรียน การมีทศันคติท่ีดีตอการเปนผูสอดสอง
ดแูลการเฝาระวังและการเขามามีสวนรวมในการแจงเบาะแสการทจุริตและประพฤตมิิชอบ

12.  เพ่ือดำเนินการทางวินัยตอพนักงานสวนตำบล ,  พนักงานจาง , คณะผูบริหาร , ส.อบต.   กรณีเกิด
การทุจริตและประพฤตมิิชอบรวมถงึการตรวจสอบขอเทจ็จริงกรณีเรือ่งรองเรียน
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4.   กรอบแนวคิดในการดำเนินการ
กรอบแนวคิดในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทจุริต ขององคการ

บรหิารสวนตำบลคลองเรือ  ประจำปงบประมาณ   พ.ศ.  2562  มาจาก
4.1  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
4.2  ความเส่ียงตาง ๆ ท่ีอาจกอใหเกดิการทุจริต  การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี

โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ
4.3  ขอมูลท่ีไดรับจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
4.4  วิเคราะหความเสีย่งท่ีอาจกอใหเกดิการทุจริต  การปฏิบัติ/ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิ

ชอบของโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562

5.   วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ
“ ตำบลนาอยู   เชิดชูคุณธรรม    สงเสริมการศึกษา   สรางเสริมภูมิปญญาทองถิ่น

พัฒนาคุณภาพชีวิต    เศรษฐกจิแบบพอเพียง    ดูแลรักษาสิง่แวดลอม ”

6.  พันธะกิจขององคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ
๑.จัดบริการข้ันพ้ืนฐานดานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  อยางเพยีงพอและทัว่ถึง  โดยควบคุมให สอดคลองกับ

ระบบผงัเมอืงรวมและมีความพรอมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน

๒.พัฒนาองคการบริหารสวนตำบลคลองเรือใหเปนเมืองนาอยูสภาพภูมิทัศนสวยงาม มีความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอย   ปราศจากมลภาวะ

๓.องคการบรหิารสวนตำบลคลองเรือ  มีระบบการบริหารงานท่ีมีประสทิธิภาพ โปรงใส  มีขีดความสามารถในการ
แกไขปญหาความเดือดรอนตรงความตองการของประชาชน โดยเสริมสรางเครือขายการประสานงานท้ังภาครัฐและเอกชน
รวมทัง้แสวงหาแหลงรายไดใหมเพ่ือนำมาพัฒนาตำบล

๔.ประชาชนไดรับการพัฒนาดานการศึกษาอยางมีคุณภาพและมมีาตรฐาน เปนสงัคมแหงภูมิปญญาทองถ่ินและ
การเรียนรู คิดเปน  ทำเปน  แกปญหาเปน มีชองทางรับรูขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย   สามารถปรับตัวตอสภาพการท่ี
เปล่ียนแปลงไปและดำรงตนในสังคมไดอยางมีคุณคา

๕.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได มีความมั่นคงทางเศรษฐกจิและสังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน มีสุขอนามัยและความเปนอยูที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บและยาเสพติด     ผูสูงอายุ  ผูดอยโอกาสไดรับการ
ดูแลเอาใจใสอยางท่ัวถึง
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๖.พัฒนาชุมชนภายในองคการบริหารสวนตำบลคลองเรือใหเปนชุมชนเขมแข็ง มีจิตสำนึกมีศักยภาพในการรวมคิด
รวมทำ รวมรับผิดชอบ สามารถแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ

๗.ประชาชน  เจาหนาท่ีของรัฐ    ผูนำทองถ่ิน  ตระหนักถึงภาระหนาท่ีความรับผิดชอบในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย   มีคุณภาพ   คุณธรรม   โปรงใส  และยุติธรรม    ประชาชนมีสวนรวมในการ แสดงความคิดเห็นและมีสวน
รวมในการพัฒนาและการเลอืกต้ังทุกระดับ

๘.สงเสรมิการปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำรเิศรษฐกจิพอเพียง  ไรนาสวนผสม  และระบบเกษตรอินทรียหรือ
เกษตรชีวภาพ   เพือ่ลดการใชสารเคมี  ใหประชาชนปลอดภัยจากสารพิษ

๙. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในองคการบรหิารสวนตำบลคลองเรอื

๑๐.สงเสริมใหประชาชนมีความตระหนักและมีจิตสำนึกท่ีดีในการปองกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหสวยงาม
ย่ังยืน

วิสัยทัศนและพันธกิจการปฎิบัติการเสรมิสรางวินัย คุณธรรม  จริยธรรมและปองกันการทุจริตของ
องคการบรหิารสวนตำบลคลองเรือ

1. เสริมสรางจติสำนึกและคานิยม ในการปฏิบตัิหนาที่ ใหกับเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

2. บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือเสริมสราง และพัฒนาเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการ
บริหารสวนตำบลคลองเรือ

3. สงเสริมบทบาทภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

4. สรางกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอำนาจของเจาหนาทีข่ององคการบริหารสวนตำบล
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7.  ยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและปองกันการ
ทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ  ประจำปงบประมาณ 2562

การจดัทำแผนปฏิบัติการเสรมิสรางวนิยั  คณุธรรม  จริยธรรมและปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณ
2562 ขององคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ     ไดวิเคราะหขอมูลจากยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต  และการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล     เพือ่ใหกิจกรรม/โครงการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตภายใต
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ไดกำหนดยุทธศาสตรในการ
เสรมิสรางวินัย คุณธรรม  จริยธรรมและปองกันการทุจริต  จำนวน    4  ยุทธศาสตร   ดังน้ี

ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสำนึก คานิยม ใหหนวยงานบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล
วัตถุประสงค  มุงสงเสริม เสริมสราง จิตสำนึกและคานิยม ใหแกหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล    โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ
รวมทั้งการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกภาคสวนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ทีจ่ะเปนกลไกในการ
แกไขปญหา  การพฒันา  ตลอดจนเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใหอยางมี
ประสิทธิภาพ

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน มีดังน้ี
1. สงเสรมิการปฏิบัตงิานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          1.1  เสรมิสรางความรูความเขาใจแกทุกฝาย ใหปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

       เศรษฐกจิพอเพยีง
                               1.2  ประยุกตการนำหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใหเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ

          1.3  จัดใหมีหลักสูตรการเรียนรูหรือการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                 แกทุกฝาย
2. สงเสริมใหเจาหนาท่ีทุกระดับไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาทีด่วยหลักธรรมมาภิบาล

2.1  สงเสรมิใหเจาหนาท่ีมีความรู ความเขาใจ รวมท้ังมีการฝกอบรมเพ่ือใหปฏิบัติงานตาม
       หลกัธรรมมาภบิาล
2.2  สงเสริมใหเจาหนาที่ไดประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
2.3  ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจาหนาท่ี ใหเปนไปตาม
       หลกัธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรม
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3.  กำหนดใหมีหลักสูตรทางการศึกษา เพื่อใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
     ภาครฐั

3.1  จัดใหมหีลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรฝกอบรม ดานการปองกันและปราบปรามการ
       ทุจรติภาครฐั
3.2  กำหนดใหหลักสูตรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เปนหลักสูตรบังคับที่
       ใชฝกอบรมเจาหนาที่ทกุระดับ
3.3  สงเสริมแหลงเรียนรูทางวิชาการ ตลอดจนขอมูลขาวสารดานการปองกันและปราบปราม
       การทุจรติภาครฐั

4.  สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต โดยให
     ยึดถือเปนคานิยมกระแสหลักของชาติ

4.1  สงเสรมิการสรางแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสตัยสุจริต เสียสละ
                                      เพือ่ประโยชนสวนรวม

4.2  รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหสังคมมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเหน็คุณคาของการ
        ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัคุณธรรมและจริยธรรม
4.3  สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรอืบุคคลท่ีมีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการ
       ทุจรติภาครฐั
4.4  สงเสริม สนับสนุน ใหทุกฝายรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
       ภาครฐั

ยุทธศาสตรที่ 2  บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม  จริยธรรมและการปองกัน
การทุจริต

วัตถปุระสงค มุงประสานความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ กับทุกภาคสวนในการปองกัน
การทุจริตภาครฐั สงเสรมิบทบาทและการมสีวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤตมิิ
ชอบในภาครฐั เสรมิสรางและพฒันาเครือขายภาคประชาชนใหเปนกลไกในการตรวจสอบ ถวงดลุ รวมถงึ การสราง
หลกัประกันความปลอดภัยในการแจงขอมลูหรือเบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน มีดังน้ี
1. บูรณาการหนวยงานภาครัฐกับองคกรทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

1.1 ประสานความรวมมอืทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานภาครัฐกับองคกร
      ทุกภาคสวน
1.2 สงเสริม สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานสื่อสารมวลชน ใหมีความเขมแข็งและเปน

อิสระในการทำหนาทีต่รวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ
1.3 สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงาน มีระบบอินเตอรเน็ตเพ่ือทำการเผยแพร ประชาสัมพันธใน

การปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยใหมีเว็บบอรดเพื่อติดตอสื่อสารระหวาง
กัน
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       2. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทจุริตหรอืประพฤติมชิอบใน
           หนวยงาน

2.1  เสรมิสรางกระบวนการเรียนรู เพ่ือใหภาคประชาชนมีความต่ืนตัวตอสภาพปญหาการทุจริต
       และประพฤติมิชอบในภาครฐั
2.2  สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหมีความสะดวกหลากหลาย
       รวมทั้งสรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคล หนวยงานหรือขอมูลนั้น
2.3  สงเสรมิสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร
2.4  กำหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลหรอืเบาะแส ใหไดรบัรางวลัตอบแทน
2.5  ใหองคกรหรอืบุคลากรดานส่ือสารมวลชนเปนส่ือกลางในการแสวงหาความรวมมือเพ่ือ การ
       ปองกันและปราบปรามการทจุริตภาครฐั

ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการเสริมสรางวินัยและการปองกันการทุจริต
วัตถุประสงค   มุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอำนาจใหเหมาะสม

ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ สงเสริมการกระจายอำนาจ สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานกับเอกชน ใหมีศักยภาพ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ปรบัปรุง แกไข และพฒันากฎหมายทีเ่อือ้ประโยชนตอการทจุริตหรือเปนอุปสรรค
ตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ใหมีประสิทธิภาพ เสรมิสรางประสิทธิภาพในการคุมครองพยานอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง สงเสริมความรวมมือดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับองคกรอื่น

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  มีดังน้ี
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดลุการใชอำนาจใหเหมาะสม ชัดเจนและมี

ประสิทธิภาพ
1.1 ใหหนวยงานมีโครงสรางของหนวยงาน อัตรากำลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณ

ท่ีเหมาะสม สอดคลองกับภารกิจและความรับผิดชอบในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ

1.2 ใหหนวยงานสรางระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ โดยกำหนดแยกอำนาจการ
บรหิารงานออกจากอำนาจการพิจารณาคดี เพ่ือสามารถถวงดุลหรือยับย้ังอกีอำนาจหน่ึงได

1.3  สนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอำนาจระหวางหนวยงานกับภาครัฐดวยกัน
1.4  ใหหนวยงาน ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใชอำนาจในการปฏิบัติงานดานการ
       ปองกันและปราบปรามการทุจริตดวยความรวดเร็ว ตอเนือ่ง และเปนธรรม
1.5  ใหหนวยงานจดัทำดัชนีช้ีวัดความโปรงใส และเกณฑมาตรฐานกลางความโปรงใส
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2.  สงเสริมการกระจายอำนาจในการปองกนัและปราบปรามการทจุริตภาครฐั
2.1  สนับสนุนใหมีการจัดโครงสราง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณในการปองกันและ
        ปราบปรามการทจุรติภาครฐั
2.2  ใหหนวยงานมีระบบตรวจสอบและถวงดุลการบรหิารราชการ
2.3  ใหหนวยงานมีระบบการควบคุมการใชอำนาจอยางเปนธรรม
2.4  ใหมีระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตอสวนกลาง

3.  สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานกับเอกชนใหมีศักยภาพในปองกันและปราบปรามการทุจรติ
3.1  วางแนวทางและสงเสรมิบทบาทความรวมมือระหวางหนวยงานกบัภาคเอกชน
3.2  สนับสนุนใหมีตรวจสอบทรพัยสินของเจาหนาท่ี หรอืบุคคลท่ีเก่ียวของกับการทุจรติภาครัฐ

4.  เสริมสรางประสิทธิภาพของกฎหมายเพื่อใชในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
4.1  ใหมีการปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีเอ้ือประโยชนตอการทุจรติหรือเปน
      อุปสรรคตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ หรือเพื่อใหทันสมัยตอสภาพ
      ปญหาการทุจริตภาครัฐในปจจุบัน
4.2  ใหหนวยงานบงัคับใชกฎหมายอยางเสมอภาคโดยเครงครัด
4.3  พัฒนาระบบสืบสวนสอบสวนหรือการไตสวนขอ เทจ็จรงิใหรวดเร็ว ตอเน่ือง และเปนธรรม
4.4  สรางกลไกในการเฝาระวัง สอดสอง ดูแล ติดตามการกตระทำการทุจริตหรือพฤติมิชอบใน
       ภาครฐั
4.5  จัดใหมีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ใหสามารถตรวจสอบ สถานภาพบุคคล พฤติการณ

                                      การกระทำผิด ตลอดจนทรัพยสนิทีไ่ดจากการทจุรติหรอืประพฤติมชิอบในภาครฐัให
                                      รวดเรว็และมปีระสิทธิภาพ

4.6  สรางกลไกในการปองกันเจาหนาท่ีรัฐดานการปองกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ท่ี
       ไดปฏิบัติการตามหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต ใหไดรับความคุมครองตามกฎหมาย

5.  สงเสริมความรวมมือ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐรวมกับองคกรระหวางประเทศ
5.1  ประสวนความรวมมือกับองคกรระดับนานาชาติเก่ียวกับการปองกัน และปราบปรามการ
        ทุจรติภาครฐั
5.2  สงเสริมความรวมมือ ระหวางประเทศในการยึด อายัด และนำทรพัยสินท่ีไดจากการกระทำ
       ผิดเกี่ยวกับการทุจริตภาครัฐมาดำเนินคดีในประเทศ
5.3  สนับสนุนหนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามทุจริตใหเขารวม
       พันธกรณีเปนสมาชิกองคกรตอตานทุจริตระดับนานาชาติ
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6 เสริมสรางประสิทธิภาพในการคุมครองพยาน
6.1  สรางหลักประกันความปลอดภัยโดยกำหนดมาตรการและแผนงานในการคุมครองพยาน
6.2  ควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานดานการคุมครองพยาน
6.3  พัฒนาศักยภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยใชประโยชนจากขอมูล
       ดานการคุมครองพยาน

7.  สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรบัการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครฐั
7.1  สนับสนุนใหหนวยงานมีอำนาจหนาท่ีดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
       ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณที่มี ความทันสมัยมาใชในการแสวงหา
       ขอเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือประสิทธิภาพในการดำเนินคดีกับผูกระทำ
       ความผิด
7.2  สนับสนุนใหมีการศึกษา คนควา และวิจัยงานดานการปองงกันและปราบปรามการทุจริต
       ภาครฐั
7.3  ใหมีการวางแผนระบบฐานขอมูลดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต
       ละหนวยงาน เพ่ือรวบรวมและนำไปใชประโยชนซึง่ขอมูล ขาวสารงานวิจัย และงาน
       วิชาการตางๆ
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ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจาหนาทีข่องรัฐในการเสริมสรางวินัย  คุณธรรมและการปองกันการทุจริต
วัตถุประสงค มุงพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามรารถเจาหนาท่ีของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตภาครัฐใหสัมฤทธิผลไดอยางมปีระสิทธิภาพ เพื่อแกไขสภาพปญหาการทุจริตใหเปนระบบอยางตอเนื่องสรางมาตรฐาน
ทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาคสวนรวมถงึองคกรอื่นระหวางประเทศ

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน   มีดังน้ี
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

1.1  กำหนดใหเจาหนาที่ของรัฐตองรับการฝกอบรมหลักสูตรดานการปองกันและปราบปราม
       การทจุรติท้ังในและตางประเทศเพ่ือใหมีความชำนาญเฉพาะ
1.2  กำหนดใหมกีารจัดต้ังสถาบัน จัดทำหลักสตูรการศึกษา และ/หรือหลักสูตรการฝกอบรม

ของ วิชาชีพดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
1.3  สงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนความรู และขอมูลขาวสารดานการปองกันและปราบปรามการ

  ทุจรติภาครัฐระหวางประเทศใหเปนปจจุบัน
1.4  จัดต้ังศูนยขอมูลความรูทางวิชาการเพ่ือใหมีกระบวนการเรียนรูและถายทอดความรู

  ตลอดจนใหมีการศึกษาตัวอยางกรณี (case study)
1.5  สงเสริมใหมีการวิจัยดานตางๆ อาทิ การใชอำนาจของผูบริหารที่เอื้อประโยชนตอการทุจริต

  การจดัทำสัญญาระหวางภาครัฐและภาคเอกชน การทุจริตเชิงนโยบายเปนตน ท้ังน้ี เพ่ือนำ
  ผลวิจัยไปสูการพัฒนาศักยภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใหมี
  ประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น

2.  สรางมาตรฐานทางวิชาชีพดานการปองกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ
2.1  สงเสริมใหหนวยงานสรางมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2  กำหนดใหมมีาตรฐานเก่ียวกับคาตอบแทนของวิชาชีพ
2.3  กำหนดใหมหีนวยงานหลักรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษเจาหนาท่ี
       ที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
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แผนปฏิบัติการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต ขององคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร/
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย
งบ

ประมาณ
ระยะเวลา
ดำเนินการ

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด เปาหมาย
ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางจิตสำนึก  คานิยม  ใหหนวยงานภาครัฐ  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรการที ่1.1
สงเสริมให
เจาหนาท่ีของ
รัฐทุกระดับได
เรียนรูและ
ปฏิบัติงานตาม
หนาท่ีดวย
หลักธรรมาภิ
บาล

1. โครงการเกี่ยวกบัการเสริมสราง
คณุธรรม  จริยธรรมขาราชการ  และ
เจาหนาที่ของรัฐ
(อบต.จัดทำเองหรือหนวยงานอ่ืนเปนผู
จัด)

คน ทุกคน 30,000 ต.ค. 61 -
ก.ย. 62 1. รอยละของบุคลากร

องคการบริหารสวนตำบล
คลองเรือไดรบัทราบและถือ
ปฏิบติั ตาม “จรรยา
ขาราชการองคการบริหาร
สวนตำบลคลองginv” และ
ประมวลจริยธรรมขาราชการ
ทองถ่ิน
2. จำนวนท่ีเพ่ิมข้ึนของเร่ือง
รองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
การปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาทีโ่ดยมิชอบของ
เจาหนาที่องคการบริหารสวน
ตำบลคลองเรอื

80

เพิ่มขึ้นไม
เกนิ 1
เรื่อง

สำนักงาน
ปลัด

2. แจงใหผูบริหารทราบเรื่องการใช
บังคับประมวลจรยิธรรมฯ

ครั้ง/ป 1  - ต.ค. 61 -
ก.ย. 62

3. เผยแพรประชาสัมพันธ “จรรยา
ขาราชการ” และ “ประมวลจรยิธรรม
ขาราชการทองถ่ิน” ใหขาราชการและ
เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตำบล
คลองเรือทราบ และถือปฏิบัติ

หนวยงาน
/คน

ทุกคน - ต.ค. 61 -
ก.ย. 62

4. จัดใหขาราชการและเจาหนาท่ี
องคการบริหารสวนตำบลคลองเรือลง
ลายมือช่ือรับทราบประมวลจรยิธรรม

คน ทุกคน - ต.ค. 61 -
ก.ย. 62

5. การมีสวนรวมในการจัดทำ/แสดง
ความคิดเห็นเกีย่วกับการสรางเสริม
คณุธรรม จริยธรรม

คร้ัง 100 - ต.ค. 61 -
ก.ย. 62



13
แผนปฏิบัติการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต ขององคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย
งบ

ประมาณ
ระยะเวลา
ดำเนินการ

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด เปาหมาย
ยุทธศาสตรท่ี  2  บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต
มาตรการที ่2.1
ประสานความรวมมือ
หนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการ
เสริมสรางวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และ การ
ปองกันการทุจริต

1. การสำรวจความคิดเหน็ของ
ประชาชน/ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดเสีย
เกี่ยวกบัการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องคการบริหารสวนตำบลคลองเรอื

ราย 300 - ต.ค. 61 -
ก.ย. 62

1. รอยละของระดับความ
เหมาะสมในการเปดชองทาง
การแจงเบาะแส/การเผยแพร
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัการ
ปองกนัและปราบปรามการ
ทุจริตขององคการบริหารสวน
ตำบลคลองเรือ (จาการสำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชน/
ผูรับบริการ/ผูมสีวนไดเสียกับ
องคการบริหารสวนตำบล
คลองเรือ)

80
ทุก

หนวยงาน

2. การเผยแพรประชาสัมพันธชองทาง
การรองเรียนเรื่องการฝาฝนประมวล
จริยธรรม/วินัยและการทุจริต

กิจกรรม 4 - ต.ค. 61 -
ก.ย. 62

2. รอยละของระดับความพึง
พอใจตอการปฏิบัติหนาท่ีหรือ
พฤติกรรมของเจาหนาที่
องคการบริหารสวนตำบลคลอง
เรือ (จากการสำรวจความ
คิดเหน็ของประชาชน/
ผูรับบริการ/ผูมสีวนไดเสียกับ
องคการบริหารสวนตำบลคลอง
เรือ

80 ทุก
หนวยงาน
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ยุทธศาสตร/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย
งบ

ประมาณ
ระยะเวลา
ดำเนินการ

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด เปาหมาย
ยุทธศาสตรท่ี  2  บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต
มาตรการที ่2.2
สงเสริมการมสีวนรวม
ของภาคเอกชนในการ
ติดตามตรวจสอบ การ
ฝาฝนประมวล
จริยธรรม/วินัยและการ
ทุจริต

5. การจัดชองทางรับขอรองเรียน/แจง
เบาะแส/ความคดิเห็น และเผยแพร
ขอมูลขาวสารของราชการองคการ
บรหิารสวนตำบลคลองเรอื

ชองทาง 4  - ต.ค. 61 –
ก.ย. 62

3. รอยละของการตอบสนอง
ตอขอรองเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตการปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที

80 ทุกหนวยงาน

6. การจัดการและแจงผล ขอรองเรียน
เกี่ยวกับการฝาฝนประมวลจริยธรรม/
วินัยและการทุจริต แกผูรองเรียน

ราย ทุกรายที่
รองเรียน

- ต.ค. 61 –
ก.ย. 62

โดยมิชอบของเจาหนาที่ของ
รัฐ

90 สำนักงานปลัด
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แผนปฏิบัติการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต ขององคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย
งบ

ประมาณ
ระยะเวลา
ดำเนินการ

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด เปาหมาย
ยุทธศาสตรท่ี  3  เสริมสรางความเขมแข็งในการเสริมสรางวินับ คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต
มาตรการที ่3.1
พัฒนาระบบและกล
ไกลในการตรวจสอบ
ควบคุม และ ถวงดุล
การใชอำนาจให
เหมาะสม

1. การสรางมาตรฐาน/การประเมิน ความ
โปรงใสขององคการบรหิารสวนตำบล
คลองเรือ (ตามแนวทางของสำนักงาน
ก.พ. และ/หรือสำนักงาน ป.ป.ช.)

หนวยงาน 30 - ต.ค. 61 –
ก.ย. 62

1. รอยละของหนวยงานที่มี
สวนรวมในการสราง
มาตรฐาน/การประเมินความ
โปรงใส

100 ทุก
หนวยงาน

2.การตรวจสอบและดำเนินการทางวินัย
ตามสำนวนการสอบสวนท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)ขอใหดำเนินการ

สำนวน ตามท่ี
ป.ป.ช.
แจง

- ต.ค. 61 –
ก.ย. 62

2. รอยละของสำนวนการ
สอบสวน (ตามประเด็นท่ี
ป.ป.ช. แจงใหทราบ) มีการ
ดำเนินการไดครบถวนสมบรูณ

100 สำนักงาน
ปลัด



                                                                                                                                                                         16
แผนปฏิบัติการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต ขององคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย
งบ

ประมาณ
ระยะเวลา
ดำเนินการ

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด เปาหมาย
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการเสริมสรางวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และการปองกันการทุจริต
มาตรการท่ี 4.1 พัฒนา
สมรรถนะและขีด
ความสามารถเจาหนาท่ี
ของรัฐในการเสรมิสราง
วนิัยคณุธรรม จริยธรรม
และปองกันการทุจริต

1. โครงการอบรมการพฒันา
ประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบภายใน

คร้ัง/คน 1/8 - ต.ค. 61 –
ก.ย. 62

1. รอยละของเจาหนาที่ที่
เก่ียวของซ่ึงผานการพัฒนา
ศักยภาพเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน

80 ทุก
หนวยงาน

2. โครงการพัฒนาการบริหารงานคลัง
และงานพัสดุ

คร้ัง/คน 1/5 50,000 ต.ค. 61 –
ก.ย. 62

2. รอยละของเจาหนาที่ที่
เก่ียวของซ่ึงผานการพัฒนา
ศักยภาพเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
ดานการเงนิการพัสดุ

80 สวนการคลงั

3. โครงการสงเสรมิคณุธรรม จริยธรรม
และการปองกันการทุจริต

คร้ัง/คน 1/43 - มี.ค. 61 –
ก.ค. 62

3. รอยละของเจาหนาที่ที่
เก่ียวของซ่ึงผานการพัฒนา
ศักยภาพเกี่ยวกับการสรางวินัย
คณุธรรม จริยธรรม และการ
ปองกันการทุจริต

80 สำนักงาน
ปลัด
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บทสรุป

แผนปฏิบัติการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริตประจำปงบประมาณ  2562
ขององคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ  จัดทำขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการปฎิบัติหนาที่ขาราชการดานคุณธรรม  จริยธรรม
และการปองกันการทุจริตและเพ่ือใหสวนราชการ/หนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัตงิานไดอยางมีระเบียบวินัยและใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไวสามารถแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงาน เจาหนาที่ใหลด
นอยลงอยางเปนรูปธรรม

การดำเนินการจัดทำแผนปฎบิัติการเสริมสรางวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและการปองกันการทุจริตตอง
บูรณาการและอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนและจะตองปฏิบัติอยางตอเนื่องใหเปนระบบโดยหากมีการบูรณาการความ
รวมมือจากทุกภาคสวนอยางจริงจังและตอเนื่องก็จะสงผลตอการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง  รวมถึงสงผลตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดใหยั่งยืนไดอีกดวย



ภาคผนวก

- คำสัง่องคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ   เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสรางวินัย  คณุธรรม  จริยธรรมและปองกนัการทุจริต

-   ประกาศองคการบริหารสวนตำบลคลองเรือ   เรื่อง  ประกาศใช
แผนปฏิบัตกิารเสริมสรางวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและปองกันการทุจริต


