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ค าน า 

  ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจการเมือง 
สังคม ความมั่นคง ตลอดจนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวส่งผลต่อเนื่องท าให้
ประชาสังคมมีความคาดหวังต่อกระบวนการต่าง ๆ ของภาครัฐ ที่จะแก้ไขปัญหาและด าเนินการใด ๆ ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ ซึ่งตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
ก าหนดมารตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน การส่งเสริมการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้น มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธิ์ 
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 
ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงมหาดไทย ที่วางแนวทางให้มีกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกองค์กรต้องจัดท าแผนปฏิบัติการปฏิบัติการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตนเอง 

  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองกระบือ จึงได้จัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2564 เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือให้บรรลุเป้าหมาย
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
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หลักการและเหตุผล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐ
ในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้าน
ต่าง ๆ  ซึ่งด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น  เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่น ทั้งนี้การปฏิบัติงานและการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก
การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เ พ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็น
เวลานานและนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ตามค าสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557  เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตขึ้นได้  ประกอบนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557  ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการ
แผ่นดินโดยหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  เป็นนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล 

  กระทรวงมหาดไทย  ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามการทุจริตกับ
ส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 และมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนพัฒนาสี่ปีและเป็นการสอดคล้องกับการก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  Intergrity  and  Transparency  Assessment (ITA)  ประจ าปีงบประมาณ 2558  โดย
ทางส านักงาน ป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน ( Integrity  
Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกันแสะสร้างเครื่องมือ
ประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perceptipn  Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence 
Base)  โดยมีเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายทั้ง 7,571 แห่ง โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงาน
ที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และน าผลที่ได้จากการประเมินเพ่ือใช้ในการก าหนด
นโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตพัฒนา 



2 

คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต แลเป็นการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือจึง
ได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต  เพ่ือเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 
และเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  สร้างระบบราชการที่มี
ความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า 
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาค
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ  ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือได้เล้งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต 
ปัญหาผลประโยชน์ซับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการด าเนินการเรื่องความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล            
คลองกระบือ อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กรให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม          
หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วมสามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถ
ตรวจสอบได้และเป็นไปตามแผนจังหวัดเชียงรายในสะอาด 

วิสัยทัศน์ 

  “องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล  รวมพลังต้านการทุจริต” 

พันธกิจ 

  1.เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองกระบือ 
  2.บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 



๓ 

  3.ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  4.สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองกระบือให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
  5.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองกระบืออย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบล         
คลองกระบือ 
          บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
กระบือบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ให้ทุกหน่วยงานมีวินัยเคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจน
เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชนให้ปฏิบัติงานและด าเนิน 

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
1.3  ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่              

ทุกหน่วยงานทุกส่วนราชการ 
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมี
การฝึกอบรม  เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
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2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลคลองกระบือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริตโดย
ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 
3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือปฏิบัติหน้าที่ 

ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
3.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ 

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
3.3 ส่งเสริม เชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                     

 วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  เสริมสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยใน
การแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือกับทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล 

คลองกระบือกับองค์กรทุกภาคส่วน 
1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพ่ือด าเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่ 

เกีย่วกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลวียงตลอดจนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือจากทุกหน่วยงาน เพ่ือ
น าไปประมวล วิเคราะห์ เพ่ือใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
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 ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระ
ในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ  

 ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือท าการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือโดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

 ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 

 ๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 

 ๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลายรวมทั้ง
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

 ๒.๓ ส่งเสรมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

 ๒.๔ ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้กี่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 

 ๒.๕ ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 

 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือมุ่งพัฒนาระบบและกลไกลในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกลความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาข้อบัญญัติ 
ข้อบังคับท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
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 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

 ๑.พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดจน และมี
ประสิทธิภาพ 

 ๑.๑ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมีโครงสร้างของหน่วยงานอัตราก าลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 

 ๑.๒ ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือสร้างการตรวจสอบการบริหารราชการ 
โดยก าหนดแยกอ านาจการบริหารงานออกจากอ านาจพิจารณาคดี เพ่ือสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอ านาจหนึ่งได้ 

 ๑.๓ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองกระบือด้วยกันเอง 

 ๑.๔ ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมิน การใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม 

 ๒. สร้างกลไกลความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือกับภาคเอกชนให้มี
ศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 ๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือกับ
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
     ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 

 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือมุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่องสร้าง
มาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 
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 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

 ๑.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

 ๑.๑ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ 

 ๑.๒ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้มีกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ตลอดจนให้
มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study) 
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ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
กระบือปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 
มาตรการ/แนว 
ทางด าเนินงาน 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  
หมายเหตุ ปี 

๒๕๖4 
๑.ส่งเสรมการ
ปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
๒.ส่งเสริมให้บุคลากร
ทุกระดับได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
 
๓.ส่งเสริมค่านิยมการ
ยกย่องและเชิดชูความ
ดี ความซื่อสัตย์สุจริต 

1.การประชุมเสริมสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.อบรมมาตราฐานคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 
 
 
1.จัดท าประกาศประมวล
จริยธรรมแก่บุคลากรทั้งฝ่าย
ประจ าและฝ่ายการเมือง 
2.จัดท าคู่มือจริยธรรม
ข้อบังคับและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
1.การส่งเสริมค่านิยมการ
ปฏิบัติราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 

เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณ
ด าเนินการ 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินงาน 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  
หมายเหตุ ปี 

๒๕๖4 
๑.บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
 
 
๒.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
 
 
3.ส่งเสริมค่านิยมการยก
ย่องและเชิดชูความดี 
ความสัตย์ซื่อสุจริต 

1.การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์และศูนย์ด ารงธรรม
ต าบลคลองกระบือ 
1.2 การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนต าบลคลองกระบือ 
 
1.การแต่งตั้งประชาชนร่วม
เป็นคณะกรรมการต่างๆของ 
อบต.คลองกระบือ 
 
1.การส่งเสริมค่านิยมการ
ปฏิบัติราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
/ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข้งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
     ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 

 
มาตรการ/แนวทาง 

ด าเนินการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  
หมายเหตุ ปี 

๒๕๖4 

๑.จัดท าระบบตรวจสอบ 
ควบคุมและถ่วงดุลให้
เหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๒.สร้างกลไกลความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานกับ
ภาคเอกชน 

1 . ก า ร จั ด ว า ง ร ะบ บ ก า ร
ควบคุมภายใน 
 
1.2เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ราคากลาง  ทางประกาศ
และเวปไซต ์
 
1.3 จัดท าแผนการจัดซื้อจัด
จ้าง แผนการใช้จ่ายเงินและ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
 
 

2.การจัดตั้งศูนยข์้อมูล
ข่าวสาร 

/ 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
      ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 

 
มาตรการ/แนวทาง 

ด าเนินการ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  
หมายเหตุ ปี 

๒๕64 
1.พัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถเจ้าหน้าที่รัฐ
ในการป้องกันและแก้ ไข
ปั ญ ห า ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติมิชอบ 

1.1จัดส่งเจ้าหน้าที่ของ อบต.
เข้าอบรมหลักสูตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 
1.2การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
ศูนย์ด ารงธรรมต าบลคลอง
กระบือ  และศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนต าบลคลองกระบือ 

/ 
 
 
 
 
/ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 



ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4 
--------------------- 

          
    ตามท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งหนังสือ ด่วนที่สุดที่ นศ 0023.4/ว 2124 ลงวันที่ 5 เมษายน 
2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด 
ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด โดยให้ด าเนินการจัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2560 ตามกรอบแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี ของส านักงาน ป.ป.ท.นั้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ได้จัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบระยะ 5 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ปีงบประมาณ ๒๕๖4 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองกระบือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี ้

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

            ประกาศ   ณ  วันที่  5  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 
 
                                                                                                                                           
                                                     (นายสนชัย    สงัขศรี) 
                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 
                  
 
 
 
 
 



 
 

ส าเนาคู่ฉบับ 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4 

--------------------- 
          
    ตามท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งหนังสือ ด่วนที่สุดที่ นศ 0023.4/ว 2124 ลงวันที่ 5 เมษายน 
2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด 
ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด โดยให้ด าเนินการจัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2560 ตามกรอบแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี ของส านักงาน ป.ป.ท.นั้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ได้จัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบระยะ 5 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ปีงบประมาณ ๒๕๖4 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองกระบือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี ้

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

            ประกาศ   ณ  วันที่  5  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 

 
                                                                                                                                           
                                                     (นายสนชัย    สงัขศรี) 
                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 
                  
 
 
 
 
 
 


