
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
เรื่อง    โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563   
********************************* 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  ได้จัดท าโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานสอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   (สนช.)  
เมื่อวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๗  ข้อ  ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  และยุทธศาสตร์ส านักงาน ป.ป.ท.  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งสอดคล้องกับแผนแม่บทในการป้องกันการทุจริตของส านักงาน  ป.ป.ท.(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) โครงการ
พัฒนาความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ   เพ่ือสามารถน าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  น าไปใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ และบังคับใช้ และสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใส  มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติราชการเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และปลูกฝังสร้ างจิตส านึกที่ดีในการให้บริการปฏิบัติ
ราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เป็นธรรม  และเสมอภาค  ท าให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส  ตลอดจน
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประชาชนเกิดความ
มั่นใจ  ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง รวมทั้งตัวผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ นั้น      

  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ และปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติข้อมูล 
ข่าวสารราชการ  พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  จึงขอประชาสัมพันธ์
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  ประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ.  2563  รายละเอียดโครงการปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ   ณ  วันที่  1  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

 
 

( นายเลียงศักดิ์   เผยสิริ ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 

  



 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง    

ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2563 
 

 

 

 

 

 
  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง    
อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร ์

 
 

 

 

 

 
จัดท าโดย 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

044-558916 
 
 
    
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

... คนไม่มีความสุจรติ คนไม่มีความม่ันคง ชอบแตมั่กงา่ย ไม่มีวนั
จะสรา้งสรรคป์ระโยชน ์ส่วนรวมท่ีส าคญัอนัใดได้ ผู้ท่ีมีความสุจรติ

และความมุ่งมันเท่านัน้ จงึจะท างานส าคญัยิง่ใหญ่ท่ีเป็น
คณุประโยชนแ์ท้จรงิได้ส าเรจ็ ...  

 
( พระบรมราโชวาทในพธีิพระราชทานปรญิญาบัตรของ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 12 กรกฎาคม 2522 ) 
 

... ในการปฏิบัตริาชการนัน้ ขอให้ท าหนา้ท่ีเพือ่หนา้ท่ีอยา่นกึถึง
บ าเหนจ็รางวลั หรอืผลประโยชนใ์ห้มาก ขอให้ถือวา่การท าหนา้ท่ีได้

สมบูรณ์เป็นท้ังรางวลัและประโยชนอ์ยา่งประเสรฐิ จะท าให้
บ้านเมืองอยูเ่ยน็เป็นสุขและม่ันคง ... 

 
( พระบรมราโชวาทเน่ืองในวนัข้าราชการพลเรอืน 1 เมษายน 2533 ) 



 
 

 
 

  ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน  นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมี
แนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น  ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้นทุก
ปี  เพ่ือให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส  และมีการด าเนินการถูกต้องตาม
กฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ  จะต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรม  และความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป  โดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุน   ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์  
และปลูกจิตค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ  และให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  และจริยธรรม  ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มี
การบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล   และก าหนดให้ภาครัฐต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  ให้สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ช.   

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563   เป็นแผนที่มุ่งส่งเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร , พนักงาน
ส่วนต าบล , พนักงานจ้างและสมาชิกสภาฯ  ให้มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมมาภิบาล  ให้มีการประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ   เอกชนและรัฐวิสาหกิจในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการประพฤติมิชอบ  ส่งเสริม
บทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านพลวง   และให้มีการพัฒนาระบบ    และกลไกการตรวจสอบ  ควบคุม  การใช้อ านาจ  พร้อมกับพัฒนาสมรรถนะ
ของพนักงานส่วนต าบลในการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสและยึดหลักธรรมมาภิบาลเป็นแนวทางในการจัดท า
แผน  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางให้บรรลุภารกิจดังกล่าวข้างต้น  
 
 
 
 
 
                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าน า 



สารบัญ  
 
 
เรื่อง                                                                                                  หน้า  
หลักการและเหตุผล                                                                                        ๑  
วิสัยทัศน์                                                                                                     ๑  
พันธกิจ                                                                                                       ๑  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  พนักงาน                                                                      
ส่วนต าบลบ้านพลวง                                                                                       ๒  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต                                                                                              
ประพฤติมิชอบ                                                                                              ๓  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต                                                                                            
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง                                              ๔  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา                                                 
การทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง                                  ๔  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
หลักการและเหตุผล 

   ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิ ให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล    

  ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง           
จึงได้จัดท ามาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง และเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
พลวง ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
พลวง  ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  
เป็นไปอย่างต่อเนื่องสร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม  ความคุ้มค่า  เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส               
มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์  และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้
ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254๖   
 
วิสัยทัศน์  
      “องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสาน ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ” 
  
พันธกิจ ( Mission ) 
        1. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
พลวงยึดหลักธรรมาภิบาล  
        2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
        3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
        4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านพลวง ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
        5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพลวงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลบ้านพลวง 
                    บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไข
และรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  รวมทั้งการรณรงค์ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย  กฎ  และระเบียบ  ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา 
การพัฒนา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
พลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
      1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
 1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกหน่วยงาน 
 

      2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรม
เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม 
 2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านพลวงให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
       3.  ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต  โดยให้ยึดถือ
เป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 
 3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต  เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 3.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 3.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง         
          3.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

วัตถุประสงค ์
                เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาค
ประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ  ถ่วงดุล  รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมู ลหรือ
เบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
              1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงกับองค์กรทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                   1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
พลวงกับองค์กรทุกภาคส่วน 
                   1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพ่ือด าเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง    ตลอดจนการเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง จากทุกหน่วยงาน 
เพ่ือน าไปประมวล วิเคราะห์ เพ่ือใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
          1.3 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง และเป็นอิสระ
ในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
         1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือท าการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง โดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  
 
    2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
          2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
           2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้ง
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
           2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
           2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
           2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
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             ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 

วัตถุประสงค์ 
     มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน  และ
มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกอง  สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาข้อบัญญัติข้อบังคับที่
เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
              1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ 
                   1.1 ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตราก าลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ   
                   1.2 ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง สร้างระบบการตรวจสอบการบริหาร
ราชการ โดยก าหนดให้แยกอ านาจการบริหารงานออกจากอ านาจการพิจารณาคดี เพ่ือสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีก
อ านาจหนึ่งได้ 
              1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่าง หน่วยงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านพลวงด้วยกันเอง 
                  1.4 ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล การใช้อ านาจในการ  ปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง  และเป็นธรรม 
    2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
               2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงกับ 
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 

วัตถุประสงค ์
                  มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  
สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน       
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
    1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                   1.1 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน  และปราบปรามการ
ทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ 
                  1.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้    
ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงปฏิบัติงาน  
                   ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

ปี 2563  
1.ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
๒.ส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับได้
เรียนรู้และปฏิบัติ 
งานตามหลักธรร
มาภิบาล 
 
 
 
 
 

๑.ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการท าเกษตร
ผสมผสานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
ผู้บริหาร  สมาชิก อบต.และประชาชน 
 
๒.๑ โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
บุคลากร อบต. นักเรียน เยาวชนในพื้นท่ี 
๒.๒ จัดท าประกาศประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร
ทั้งฝ่ายประจ าและฝ่ายการเมือง 
๒.๓ จัดท าคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับและระเบียบที่
เกี่ยวข้องประจ าตัวบุคลากรทุกคน  
2.4 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
เฉพาะต าแหน่งเพ่ือให้มีความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง 
 

80,5๐๐ 
 
 
 
 

63,000 
 
 
- 
 
- 
 

300,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      ไม่ใช ้
   งบประมาณ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

ปี2563  
1.บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
 
 
๒.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
 
 
 

มีจ านวนช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส จ านวน ๕ 
ช่องทาง 
๑. ตู้รับฟังความคิดเห็น 
๒. โทรศัพท์ 
๓. โทรสาร 
4.เว็บไซต์ส านักงาน อบต. 
5.จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
2.1 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต้านการทุจริต 
๒.2 แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ด าเนินงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
พลวง  
2.3 ส่งเสริมให้บุคลากร ผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
เข้าร่วมโครงการท าบุญเลี้ยงเพลพระช่วงเข้าพรรษา 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
        ไม่ใช ้
    งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของ 

                    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

ปี 
2563 

 

1.จัดท าระบบ
ตรวจสอบ ควบคุม
และถ่วงดุลให้
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
๒.สร้างกลไกความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานกับ
ภาคเอกชน 
 

๑.๑ จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
๑.๒ จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๑.๓ จัดท ากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ราคา
กลาง ทางประกาศและเวปไซต์ 
๑.๔ จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้
จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
 
๒.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
        ไม่ใช้ 
     งบประมาณ 
           

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ 

                    ชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
 

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

ปี 
2563 

 

1.พัฒนาสมร รถน ะ
และขีดความ สามารถ
เจ้ าหน้ าที่ รั ฐ ในการ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข
ปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

1.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจตาม
โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของ อบต. ให้แก่บุคลากรของ
องค์การบริหารส่ วนต าบลบ้านพลวง 
ผู้บริหาร สมาชิก อบต.และประชาชน  
๑.๒ จัดท าศูนย์ข้อมูลความรู้กลางด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

15,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

 
    ไม่ใช้ 
   งบประมาณ 

 

 


