
ค าน า 
    การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิด
ความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครอง
และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมนานา
อารยประเทศ ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การ
บริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจน
ค่านิยมอ่ืน ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 
   ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐก าหนดมาตรการหรือแนว
ทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่ งเสริมการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้  
   เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว บรรลุได้อย่างเป็นรูปธรรม งานกฎหมายและคดีส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลโจดหนองแก จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ขึ้น เพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการถือปฏิบัติ
ตามค าสั่ง ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ
ด้วย  
 
 

ส านักงานปลัด 
งานกฎหมายและคดี 

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
หน้า 

หลักการเหตุผล             ๑ 
  - วิสัยทัศน์ 
     พันธกิจ (Mission) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  ๒ 
                    บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
   - วัตถุประสงค์ 
  - มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต     ๓ 
   - วัตถุประสงค์ 
   - มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ     ๔ 
  - วัตถุประสงค์ 
   - มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ   ๔ 
  - วัตถุประสงค์ 
   - มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ๖ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต     ๖ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ     ๗ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ   ๗ 
 
 
 
 
 
  
 
    
 
 
 



แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต ๔ ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
  หลักการเหตุผล 
   ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เ พ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  
  ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การ
บริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจิต ทั้งนี้ ได้มุ่งเน้น
ให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 
ความคุ้มค่าเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุน
ประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
 วิสัยทัศน์ 
  “ต าบลโจดหนองแกน่าอยู่ เคียงคู่ธรรมาภิบาล บริหารจัดการโปร่งใส ใส่ใจความต้องการท้องถิ่น” 
 พันธกิจ (Mission)  
  ๑. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่  ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโจด
หนองแกยึดหลักธรรมาภิบาล  
  ๒. บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  
 ๓. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
  ๔. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล
โจดหนองแก ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
 ๕. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโจดหนองแก อย่างจริงจังและต่อเนื่อง   
      
 



-๒- 
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโจด
หนองแก 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  
    บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 
   วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนอง
แก บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุก
หน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนา ตลอดจนเป็นการ
วางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
   ๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๑.๒ ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
    ๑.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุก
หน่วยงาน  
   ๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
และจริยธรรม 
    ๒.๑ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก มีความรู้ ความเข้าใจ 
รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม  
    ๒.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ได้ประพฤติปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  
    ๒.๓ ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม  
   ๓. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจิต และการต่อต้านการทุจริต โดยให้
ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 
    ๓.๑ ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
    ๓.๒ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของ
การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม  
 



-๓- 
    ๓.๓ ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  
    ๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
   วัตถุประสงค์  
   เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแกในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาค
ประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจิต  
  มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
   ๑. บูรณาการระหว่างงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก กับองค์กรทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    ๑.๑ ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลโจดหนองแกกับองค์กรทุกภาคส่วน  
   ๑.๒ ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพ่ือด าเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ตลอดจนการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก จาก
ทุกหน่วยงาน เพ่ือน าไปประมวล วิเคราะห์ เพ่ือใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
    ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็งและ
เป็นอิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
    ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือท าการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก โดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่าง
กัน  
   ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ในองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  
    ๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
    ๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
    ๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 



-๔- 
    ๒.๔ ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
    ๒.๕ ให้องค์การหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือ
เพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบของ 
            องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  
 
  วัตถุประสงค์ 
   มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจนและ
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบัญญัติข้อบังคับที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ  
 
   มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
   ๑. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ  
    ๑.๑ ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ที่มีพันธกิจด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตราก าลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 
    ๑.๒ ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก สร้างระบบการตรวจสอบการ
บริหารราชการ โดยก าหนดให้แยกอ านาจการบริหารงานออกจากอ านาจการพิจารณาดี เพ่ือสามารถถ่วงดุล หรือยับยั้ง
อีกอ านาจหนึ่งได้ 
    ๑.๓ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่าง หน่วยงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโจดหนองแกด้วยกันเอง 
    ๑.๔ ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม 
   ๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก กับภาคเอกชนให้มี
ศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    ๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลโจด
หนองแกหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  
 



-๕- 
  วัตถุประสงค์  
   มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐาน
ทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 
    
   มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
   ๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    ๑.๑ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ 
    ๑.๒ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอด
ความรู้ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (Case study)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  
    บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ หมายเหต ุ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.ส่ ง เสริ มพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกท่ีดี 

๑.๑ อบรมมาตรฐานคณุธรรม
จริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจด
หนองแก พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 
๑.๒ อบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
ผู้ใหญ่ เด็ก เยาวชน 
๑.๓ อบรมหลักสูตรหมู่บ้านปรองดอง
สมาฉันท ์
๑.๔ เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมระดับ
ประถมศึกษา 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 

 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 

 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 

 

๒.ส่งเสรมิให้
บุคลากรทุกระดับได้
เรียนรู้ และ
ปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลมี
จริยธรรม 

๒.๑ จัดท าประกาศประมวลจริยธรรม
แก่บุคลากรทั้งฝ่ายประจ าและฝ่าย
การเมือง 
๒.๒ จัดท าคู่มือจริยธรรมข้อบังคับและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ หมายเหต ุ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ . บู ร ณ า ก า ร
ระหว่างหน่วยงาน
หน่ วยงาน ในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤตมิิ
ชอบ 

๑.๑ มศีูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
 

- - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
 
 
 



-๗- 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบของ 
            องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ หมายเหต ุ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ . จั ด ท า ร ะ บ บ
ตรวจสอบ ควบคุม
แ ล ะ ถ่ ว ง ดุ ล ใ ห้
เหมาะสม 
 
 
 
๒. สร้างกลไกความ
ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง
ห น่ ว ย ง า น กั บ
ภาคเอกชน   

๑.๑ จดักิจกรรมตรวจสอบติดตาม 
ประเมินผลการควบคมุภายใน  
๑.๒ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราคากลาง 
ทางประกาศและเวปไซต ์
๑.๓ จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
แผนการใช้จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ 
๒.๑ จดัตั้งศูนย์ข้อมลูข่าวสาร 
 
 

   ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ หมายเหต ุ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.พัฒนาสมรรถนะ
และขีด
ความสามารถ
เจ้าหน้าท่ีรัฐในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 

๑.๑ จดัส่งเจา้หน้าท่ีของ อบต.เข้า
อบรมหลักสูตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
 
 

   ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏบิัติการปอ้งกันการทุจิต ๓ ป ี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  

อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 
 


