
1 
 

 
แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต   

ประจาํปีงบประมาณ  25๖3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอีเซ 
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ยุทธศาสตรก์ารป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลอีเซ  อาํเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ  จงัหวดัศรีสะเกษ 

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 เสริมสร้างจิตสาํนึก ค่านิยม ให้ทุกส่วนราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอีเซ 

บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

         วตัถปุระสงค ์

เพื่อส่งเสรมิ เสรมิสร้าง จิตสํานึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบรหิารส่วนตําบลอีเซ

บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล โดยมทีศันคต ิวสิยัทศัน์ ในการร่วมกนัแกไ้ขและรบัผดิชอบต่อปัญหาการ

ทุจรติและประพฤตมิชิอบขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซ รวมทัง้การรณรงค ์เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ ์ให้

ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา 

ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติขององค์การบรหิารส่วนตําบลอเีซได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

มาตรการ/แนวทางดาํเนินงาน 

ส่งเสรมิใหเ้จา้หน้าทีทุ่กระดบัปฏบิตังิานตามหน้าทีด่ว้ยหลกัธรรมาภบิาล 

 ๑. ส่งเสรมิให้เจา้หน้าที่ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซ ไดป้ระพฤตปิฏบิตัตินตามมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจรยิธรรม 

๒. ควบคุม กํากบั ดูแล การปฏบิัติงาน การประพฤติปฏบิตัิตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การบรหิาร

ส่วนตําบลอเีซ ใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรม 

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการ

ทุจริตหรือประพฤติมิชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอีเซ 

วตัถปุระสงค ์

เพื่อส่งเสรมิบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจรติหรอื

ประพฤติมชิอบในองคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซ เสรมิสร้างและพฒันาเครอืข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไก

ในการตรวจสอบถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลกัประกนัความปลอดภัยในการแจ้งขอ้มูลหรือเบาะแสในการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ  

มาตรการ/แนวทางดาํเนินงาน 

ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการตดิตาม ตรวจสอบ การทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบใน

องคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซ 

1. เสรมิสร้างกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อให้ภาคประชาชนมคีวามตื่นตวัต่อสภาพปัญหาการทุจรติและ

ประพฤตมิชิอบในองคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซ   
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2. สร้างและพฒันาช่องทางในการรบัแจ้งขอ้มูลหรอืเบาะแส ให้มคีวามสะดวกหลากหลาย รวมทัง้

สรา้งหลกัประกนัความปลอดภยัใหแ้ก่บุคคล หน่วยงานหรอืขอ้มูลนัน้ 

3. ส่งเสรมิสทิธใินการรบัรูแ้ละการเขา้ถงึขอ้มูลขา่วสาร  

4. กําหนดมาตรการสรา้งแรงจูงใจใหแ้ก่ผูแ้จง้ขอ้มูลหรอืเบาะแส ใหไ้ดร้บัรางวลัตอบแทน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างความเข้มแขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอีเซ 

วตัถปุระสงค ์

มุ่งพฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อํานาจให้เหมาะสม ชดัเจน 

และมีประสิทธภิาพ ปรบัปรุง แก้ไข การบรหิารงานที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจรติหรอืเป็นอุปสรรคต่อการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ  

มาตรการ/แนวทางดาํเนินงาน 

พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อํานาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมี

ประสทิธภิาพ 

 ๑. ควบคุม กํากับ ติดตาม ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานทุกขัน้ตอน เพื่อการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติดว้ยความรวดเรว็ต่อเนื่องและเป็นธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าท่ีของรฐั ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิ 

ชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอีเซ 

วตัถปุระสงค ์

 มุ่งพฒันาสมรรถนะและขดีความสามารถเจา้หน้าที่ของรฐัในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ

ภาครฐัใหส้มัฤทธผิลได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจรติให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 

สรา้งมาตรฐานทางวชิาชพีใหส้ามารถร่วมมอืหรอืประสานการปฏบิตักิบัองคก์รทุกภาคส่วน       

มาตรการ/แนวทางดาํเนินงาน 

พฒันาสมรรถนะและขดีความสามารถเจา้หน้าทีใ่นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

1. กําหนดใหเ้จา้หน้าที่ตอ้งเขา้รบัการประชุม/สมัมนา หรอืฝึกอบรม หลกัสูตรด้านการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตทัง้ที่หน่วยงานจดัขึ้นเองหรือหน่วยงานอื่นจดัขึ้นเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในการ

ปฏบิตังิาน  
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แผนงาน  โครงการ/กิจกรรม  เพ่ือปฏิบติัการด้านการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต   

ประจาํปีงบประมาณ  25๖3 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอีเซ  อาํเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ  จงัหวดัศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 เสริมสร้างจิตสาํนึก ค่านิยม ให้ทุกส่วนราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอีเซ บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

มาตรการ/แนวทาง

ดาํเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมา

ณ 

(บาท) 

ตวัชี้วดั ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

หมาย

เหต ุ

 

ส่งเสรมิใหเ้จา้หน้าที่

ทุกระดบัไดเ้รยีนรูแ้ละ

ปฏบิตังิานตามหน้าที่

ดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

และมคุีณธรรม

จรยิธรรม   

จดัทําประกาศประมวลคุณธรรม  

จรยิธรรมองคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซ 

เพื่อใหเ้จา้หน้าทีทุ่กคนของ

อบต.อเีซปฏบิตังิานตาม

หน้าทีด่ว้ยหลกัธรรมาภบิาล  

และมคุีณธรรมจรยิธรรม   

- รอ้ยละของ

บุคลากรมี

ความรูค้วาม

เขา้ใจเกีย่วกบั

การปฏบิตังิาน

ตามหลกัธรร

มาภบิาลและมี

คุณธรรม

จรยิธรรม   

เจา้หน้าทีทุ่กคนของอบต.อเีซ

ปฏบิตังิานตามหลกัธรรมาภิ

บาล  มคุีณธรรมจรยิธรรม   

สํานักงาน

ปลดั อบต.อี

เซ 
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ยุทธศาสตรท่ี์ 2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาํบล

อีเซ 

มาตรการ/แนวทาง

ดาํเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมา

ณ 

(บาท) 

ตวัชี้วดั ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

หมาย

เหต ุ

 

ส่งเสรมิการมสี่วนร่วม

ของภาคประชาชนใน

การตดิตาม ตรวจสอบ 

การทุจรติหรอื

ประพฤตมิชิอบใน

องคก์ารบรหิารส่วน

ตําบลอเีซ 

๑ การรบัฟังความคดิเหน็เวทปีระชาคม 

๒ จดัทําตู้ ปณ. และ เวบ็ไซต์ แจง้เหตุ

ทุจรติ 

๓ จดัทําตู้รบัฟังความคดิเหน็และแจง้เหตุ

ทุจรติ  

๔.จดัตัง้ศูนยร์บัเรื่องราวรอ้งทุกข ์

๕ แต่งตัง้ประชาชนร่วมเป็น

คณะกรรมการในการดําเนินงานต่างๆ 

ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซ 

เพื่อใหทุ้กภาคส่วนมสี่วน

ร่วมในการตดิตาม 

ตรวจสอบ การทุจรติหรอื

ประพฤตมิชิอบในองคก์าร

บรหิารส่วนตําบลอเีซ 

- จํานวนโครงการ/

กจิกรรมที่

ส่งเสรมิการมี

ส่วนร่วมของภาค

ประชาชนในการ

ตดิตาม 

ตรวจสอบ การ

ทุจรติหรอื

ประพฤตมิชิอบ

ในองคก์าร

บรหิารส่วนตําบล

อเีซ 

ทุกภาคส่วนมคีวามเขา้ใจและ

ใหค้วามร่วมมอืในกจิกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติขององคก์ารบรหิารส่วน

ตําบลอเีซ 

ทุกส่วน

ราชการของ

องคก์าร

บรหิารส่วน

ตําบลอเีซ 

 

 

  



7 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 เสริมสร้างความเข้มแขง็ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอีเซ 

มาตรการ/แนวทาง

ดาํเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมา

ณ 

(บาท) 

ตวัชี้วดั ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

หมาย

เหต ุ

 

พฒันาระบบในการ

ตรวจสอบ  ควบคุม  

และถ่วงดุลการใช้

อํานาจใหเ้หมาะสม 

ชดัเจน และมี

ประสทิธภิาพ 

๑. จดัทํากจิกรรมเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 

ราคากลาง ประกาศและลงเวบ็ไซต์ 

๒. จดัทําแผนการจดัซื้อจดัจา้ง แผนการ

ใชจ่้ายเงนิ และเผยแพร่ใหป้ระชาชน

ทราบ 

๓. จดัตัง้ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร 

 

เพื่อพฒันาระบบการ

ตรวจสอบ  ควบคุม  และ

ถ่วงดุลการใชอ้ํานาจให้

เหมาะสม ชดัเจน และมี

ประสทิธภิาพ 

- จํานวนโครงการ/

กจิกรรมพฒันา

ระบบในการ

ตรวจสอบ  

ควบคุม  และ

ถ่วงดุลการใช้

อํานาจให้

เหมาะสม ชดัเจน 

และมี

ประสทิธภิาพ 

ทุกภาคส่วนรบัทราบขอ้มูล

ข่าวสาร การดําเนินงาน / 

กจิกรรม ขององคก์ารบรหิาร

ส่วนตําบลอเีซเป็นการพฒันา

ระบบ  ตรวจสอบ  และ

ควบคุมการทํางานใหเ้กดิ

ความโปร่งใส 

ทุกส่วน

ราชการของ

องคก์าร

บรหิารส่วน

ตําบลอเีซ 
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ยุทธศาสตรท่ี์ 4  พฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าท่ีของรฐั ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอีเซ 

มาตรการ/แนวทาง

ดาํเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมา

ณ 

(บาท) 

ตวัชี้วดั ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

หมาย

เหต ุ

 

พฒันาสมรรถนะและ

ขดีความสามารถ

เจา้หน้าทีข่องรฐัใน

การป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจรติ 

๑. จดัส่งเจา้หน้าทีข่อง อบต.เขา้อบรม

หลกัสูตรการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติทัง้ทีห่น่วยงานจดัขึน้เองหรอื

หน่วยงานอื่นจดัขึน้ 

๒. กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารป้องกนั

และปราบปรามการทุจรติโดยการ

สอดแทรกในช่วงเวลาจดัประชุม

ประจําเดอืน 

เพื่อพฒันาสมรรถนะและขดี

ความสามารถเจา้หน้าทีใ่น

การป้องกนัและปราบปราม

การทุจรติ 

๕๐,๐๐๐ จํานวนของ

บุคลากรทีไ่ดร้บั

การพฒันา

สมรรถนะและ

เสรมิสรา้งความรู้

เกีย่วกบัการ

ป้องกนัและ

ปราบปรามการ

ทุจรติ 

เจา้หน้าที ่ องคก์ารบรหิาร

ส่วนตําบลอเีซทุกคน

ปฏบิตังิานตามระเบยีบวนัิย  

มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ  โปร่งใส 

ทุกส่วน

ราชการของ

องคก์าร

บรหิารส่วน

ตําบลอเีซ 
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บทสรปุ 

แผนปฏบิตัิการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐัขององค์การบรหิารส่วนตําบลอเีซ ประจําปี       

25๖3 จดัทําขึน้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการดําเนินงานในดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติขององคก์าร

บรหิารส่วนตําบลอเีซ และเพื่อใหบุ้คลากรในสาํนักงานปฏบิตังิานในดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ

ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์เกิดผลสมัฤทธิต์ามที่คาดหวงัไวส้ามารถแก้ไขปัญหาการทุจรติและประพฤติมชิอบ

ของเจา้หน้าทีข่องรฐัใหล้ดน้อยลงและบงัเกดิผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิง่ขึน้ 

ดงันัน้ในการดําเนินงานด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐั ต้องบูรณาการและอาศัย

ความร่วมมอืจากทุกฝ่ายและจะต้องปฏบิตัอิย่างต่อเนื่องใหเ้ป็นระบบ โดยหากมกีารบูรณาการความร่วมมอื

จากทุกฝ่ายอย่างจรงิจงัและต่อเนื่องก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสมัฤทธิท์ี่คาดหวงั รวมถึงส่งผลต่อการ

ภาพลกัษณ์ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซอกีดว้ย 


	ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
	วัตถุประสงค์
	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
	วัตถุประสงค์
	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ
	วัตถุประสงค์
	มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
	พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
	มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
	พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ

