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แผนปฏิบัตกิารปองกันและปราบปรามการทุจริต   

ประจำปงบประมาณ  25๖4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตำบลอีเซ 
อำเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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ยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจรติ 

ขององคการบริหารสวนตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรสีุวรรณ  จังหวดัศรีสะเกษ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางจิตสำนึก คานิยม ใหทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบลอีเซ บริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล 

         วัตถุประสงค 

เพื ่อสงเสริม เสริมสราง จิตสำนึกและคานิยม ใหทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลอีเซ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตำบลอีเซ รวมท้ังการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกหนวยงาน
มีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเปนกลไกในการแกไขปญหา การพัฒนา ตลอดจน เปนการ
วางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลอีเซไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

สงเสริมใหเจาหนาท่ีทุกระดับปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยหลักธรรมาภิบาล 
 ๑. สงเสริมใหเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลอีเซ ไดประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม 

๒. ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจาหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตำบลอีเซ ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 เสริมสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบขององคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

วัตถุประสงค 
เพื ่อสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบในองคการบริหารสวนตำบลอีเซ เสริมสรางและพัฒนาเครือขายภาคประชาชนใหเปนกลไกในการ
ตรวจสอบถวงดุล รวมถึงการสรางหลักประกันความปลอดภัยในการแจงขอมูลหรือเบาะแสในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
องคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

1. เสริมสรางกระบวนการเรียนรู เพื ่อใหภาคประชาชนมีความตื่นตัวตอสภาพปญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในองคการบริหารสวนตำบลอีเซ   

2. สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหมีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้งสราง
หลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคล หนวยงานหรือขอมูลนั้น 

3. สงเสริมสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร  
4. กำหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหไดรับรางวัลตอบแทน 
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ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

วัตถุประสงค 

มุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอำนาจใหเหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ ปรับปรุง แกไข การบริหารงานที่เอื้อประโยชนตอการทุจริตหรือเปนอุปสรรคตอการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอำนาจใหเหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

 ๑. ควบคุม กำกับ ติดตาม ประชาสัมพันธการดำเนินงานทุกข้ันตอน เพื่อการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตดวยความรวดเร็วตอเนื่องและเปนธรรม 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิ 

ชอบขององคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

วัตถุประสงค 

 มุงพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไขสภาพปญหาการทุจริตใหเปนระบบอยางตอเนื่อง สรางมาตรฐาน
ทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาคสวน       

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

1. กำหนดใหเจาหนาที่ตองเขารับการประชุม/สัมมนา หรือฝกอบรม หลักสูตรดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตท้ังท่ีหนวยงานจัดข้ึนเองหรือหนวยงานอื่นจัดข้ึนเพื่อใหมีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน  
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แผนงาน  โครงการ/กิจกรรม  เพื่อปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต   
ประจำปงบประมาณ  25๖4 

องคการบริหารสวนตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางจิตสำนึก คานิยม ใหทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบลอีเซ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

มาตรการ/แนวทาง
ดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 

สงเสริมใหเจาหนาท่ีทุก
ระดับไดเรียนรูและ
ปฏิบัติงานตามหนาท่ี
ดวยหลักธรรมาภิบาล
และมีคุณธรรม
จริยธรรม   

จัดทำประกาศประมวลคุณธรรม  จริยธรรม
องคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

เพ่ือใหเจาหนาท่ีทุกคนของ
อบต.อีเซปฏิบัติงานตามหนาท่ี
ดวยหลักธรรมาภิบาล  และมี
คุณธรรมจริยธรรม   

- รอยละของ
บุคลากรมคีวามรู
ความเขาใจ
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
และมีคุณธรรม
จริยธรรม   

เจาหนาท่ีทุกคนของอบต.อีเซ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
มีคุณธรรมจริยธรรม   

สำนักงานปลัด 
อบต.อีเซ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 เสริมสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

มาตรการ/แนวทาง
ดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 

สงเสริมการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนใน
การติดตาม ตรวจสอบ 
การทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบในองคการบริหาร
สวนตำบลอีเซ 

๑ การรับฟงความคิดเห็นเวทีประชาคม 
๒ จัดทำตู ปณ. และ เว็บไซต แจงเหตุทุจริต 
๓ จัดทำตูรับฟงความคิดเห็นและแจงเหตุ
ทุจริต  
๔.จัดต้ังศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 
๕ แตงต้ังประชาชนรวมเปนคณะกรรมการ
ในการดำเนินงานตางๆ ขององคการบริหาร
สวนตำบลอีเซ 

เพ่ือใหทุกภาคสวนมีสวนรวม
ในการติดตาม ตรวจสอบ การ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
องคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

- จำนวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีสงเสริม
การมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนใน
การติดตาม 
ตรวจสอบ การ
ทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบใน
องคการบริหาร
สวนตำบลอีเซ 

ทุกภาคสวนมีความเขาใจและให
ความรวมมือในกิจกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององคการบริหารสวน
ตำบลอีเซ 

ทุกสวน
ราชการของ
องคการ
บริหารสวน
ตำบลอีเซ 

 

 

  



6 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

มาตรการ/แนวทาง
ดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 

พัฒนาระบบในการ
ตรวจสอบ  ควบคุม  
และถวงดุลการใช
อำนาจใหเหมาะสม 
ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ 

๑. จัดทำกิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสาร 
ราคากลาง ประกาศและลงเว็บไซต 
๒. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง แผนการใช
จายเงิน และเผยแพรใหประชาชนทราบ 
๓. จัดต้ังศูนยขอมูลขาวสาร 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบ  ควบคุม  และ
ถวงดุลการใชอำนาจให
เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ 

- จำนวนโครงการ/
กิจกรรมพัฒนา
ระบบในการ
ตรวจสอบ  
ควบคุม  และ
ถวงดุลการใช
อำนาจให
เหมาะสม ชัดเจน 
และมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกภาคสวนรับทราบขอมูล
ขาวสาร การดำเนินงาน / 
กิจกรรม ขององคการบริหาร
สวนตำบลอีเซเปนการพัฒนา
ระบบ  ตรวจสอบ  และควบคุม
การทำงานใหเกิดความโปรงใส 

ทุกสวน
ราชการของ
องคการ
บริหารสวน
ตำบลอีเซ 
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ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

มาตรการ/แนวทาง
ดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 

พัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถเจาหนาท่ี
ของรัฐในการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

๑. จัดสงเจาหนาท่ีของ อบต.เขาอบรม
หลักสูตรการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตท้ังท่ีหนวยงานจัดข้ึนเองหรือ
หนวยงานอ่ืนจัดข้ึน 
๒. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตโดยการสอดแทรก
ในชวงเวลาจัดประชุมประจำเดือน 

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถเจาหนาท่ีในการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

๕๐,๐๐๐ จำนวนของ
บุคลากรท่ีไดรับ
การพัฒนา
สมรรถนะและ
เสริมสรางความรู
เกี่ยวกับการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

เจาหนาท่ี  องคการบริหารสวน
ตำบลอีเซทุกคนปฏิบัติงานตาม
ระเบียบวินัย  มีความซื่อสัตย
สุจริต  โปรงใส 

ทุกสวน
ราชการของ
องคการ
บริหารสวน
ตำบลอีเซ 
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บทสรุป 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐขององคการบริหารสวนตำบลอีเซ ประจำป       
25๖3 จัดทำขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการดำเนินงานในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการ
บริหารสวนตำบลอีเซ และเพื่อใหบุคลากรในสำนักงานปฏิบัติงานในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตให
บรรลุตามวัตถุประสงคเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไวสามารถแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีของรัฐใหลดนอยลงและบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้นในการดำเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตองบูรณาการและอาศัยความ
รวมมือจากทุกฝายและจะตองปฏิบัติอยางตอเนื่องใหเปนระบบ โดยหากมีการบูรณาการความรวมมือจากทุกฝาย
อยางจริงจังและตอเนื ่องก็จะสงผลตอการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง รวมถึงสงผลตอการภาพลักษณของ
องคการบริหารสวนตำบลอีเซอีกดวย 
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