
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ระยะ ระยะ 5 5 ปี ปี 

    ประจำาปีงบประมาณ พประจำาปีงบประมาณ พ..ศศ. 2560 – . 2560 – ๒๕๒๕ 6464

ของ ของ 

องค์การบริหารส่วนตำาบลโนนกอก  องค์การบริหารส่วนตำาบลโนนกอก  

อำาเภอเกษตรสมบรรณ์  จังหวัดชัยภรมิอำาเภอเกษตรสมบรรณ์  จังหวัดชัยภรมิ



บทนำา

            ดว้ยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาค
รฐัได้เห็นนชอบร่างยุทธศาสตร์ชาตวิา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ ระยะท่่ ๓                       
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  เน้นให้็ทุกภาคสว่นต้องให้็ความตระห็นักต่อปัญห็าการทุจรติท่่ส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงของชาต ิ รวมถึงต้องเข้ามาม่สว่นร่วมเพือ่เป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ  การ
จดัทำาแผนต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ป   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ) 

   ดงัน้ันองค์การบริห็ารสว่นตำาบลโนนกอก  จึงไดจ้ัดทำาแผนป้องกันและปราบปรามการ
ทจุรติและประพฤติมิชอบขององค์การบริห็ารส่วนตำาบลโนนกอก ระยะ ๕ ป  (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  มา
ประยุกตเ์ป็นแนวทางในการดำาเนินการตามพันธกจิ  โดยให้็สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติดว้ยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ ระยะท่่ ๓  (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  เพื่อให้็องค์การบริห็ารสว่นตำาบลโนนกอก  ใช้
แนวทางในการนำาไปปฏิิบัติอย่างแท้จริงเพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์การบริห็ารสว่น   
ตำาบลโนนกอก

ตุลาคม  2560

องค์การบริหารส่วนตำาบลโนนกอก



    สารบัญ

        ห็น้า
1.  คำาคำานำา  
2  ห็ลักการและเห็ตุผล  1
3.  วิสัยทัศน์  1
4.  พันธกิจ  1
5.  ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  2

         ขององคก์ารบริห็ารส่วนตำาบลโนนกอก  
6. ยุทธศาสตร์ท่่  1 เสริมสร้างจิตสำาสำา นึก ค่านิยม ให็้ทุกห็น่วยงานของ 
 2 

         องค์การบริห็ารบริห็ารส่วนตำาบลโนนกอกบรหิ็ารงานตามห็ลักธรรมาภิบาล 
7. ยุทธศาสตร์ท่่ 2 บูรณาการระห็ว่างห็น่วยงานในการป้องกัน  3 

        และปราบปรามการทุจริต 
8. ยุทธศาสตร์ท่่ 3 เสริมสร้างความเข้มแขนงในการป้องกันและปราบปราม 4 

        การทุจริตขององค์การบริห็ารสว่นตำาบลโนนกอก
9. ยุทธศาสตร์ท่่ 4 พัฒนาศกัยภาพเจ้าห็น้าท่่ของรัฐ ในการป้องกันและ 5  

      ปราบปรามการทุจริตขององคก์ารบริห็ารส่วนตำาบลโนนกอก
10.  ตารางแผนปฏิิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต    6
      และประพฤติมิชอบ
10. ภาคผนวก



แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
 ขององค์การบริหารส่วนตำาบลโนนกอก 

  ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
*********************************

หลักการและเหตุผล
ตามคำาสั่งคณะรักษาความสงบแห่็งชาติ ท่่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญห็าการ

ทจุรติประพฤติมิชอบ ได้กำาห็นดให้็ทุกสว่นราชการ  และห็น่วยงานของรัฐ กำาห็นดมาตรการห็รือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญห็าการทุจรติประพฤติมิชอบในส่วนราชการและห็น่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสรา้งธร
รมาภิบาลในการบริห็ารงาน  และส่งเสริมการม่ส่วนรว่มจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวัง เพื่อสกัด
กั้นมใิห้็เกิดการทุจรติประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของนายกรัฐมนตรไ่ด้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อ
สภานิติบัญญัติแห่็งชาติ  เมื่อวันท่่ ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๗  ไดก้ำาห็นดให้็ม่การบริห็ารราชการแผ่นดินท่่ม่ธร
รมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  เป็นนโยบายสำาคัญของรัฐบาล

องคก์ารบริห็ารสว่นตำาบลโนนกอก  ได้เห็นนถึงความสำาคัญในเรื่องน้่  โดยเห็นนว่าการสร้างองค์กรภาค
ราชการให้็ม่ความโปร่งใส  ม่คณุธรรม  จรยิธรรม  และธรรมาภิบาลในการปฏิิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
และพฤติม่ชอบ  ควรเริ่มต้นดว้ยการปลูกสรา้งจิตสำานึก  ค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรมและห็ลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิิบัติราชการ  ม่จติสำานึกท่่ดใ่นการให้็บริการ  ปฏิิบัติราชการด้วยความซ่ืือสัตย์  สุจริต  เป็นธรรม  
และเสมอภาค  ทำาให้็การบริห็ารราชการเกิดความโปร่งใส  ตลอดจนการเปโดโอกาสให้็ประชาชนไดเ้ข้ามาม่
สว่นร่วมในการป้องกันการทจุรติและประพฤติมิชอบ ให้็ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไวว้างใจในการ
บริห็ารราชการขององค์การบริห็ารส่วนตำาบลโนนกอก  รวมทั้งตวัผู้บริห็ารท้องถ่ิน สมาชกิสภาองค์การบริห็าร
สว่นตำาบลลูกจา้ง และพนักงาน

วสิัยทัศน์  
“มุ่งสู่การศกึษา พฒันาอาช่พการเกษตรและสิ่งทอ สานต่อการท่องเท่่ยว ส่งเสริมการม่สว่นร่วมของ

สังคม และคุณภาพชว่ิตท่ย่ังยืน”
พันธกิจ

๑. เสริมสรา้งจิตสำานึกและค่านิยม ให้็กับพนักงานส่วนตำาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริห็ารส่วน
ตำาบลโนนกอก ให้็ยดึห็ลักธรรมาภิบาล

๒. บูรณาการทกุภาคสว่นเพื่อเสริมสรา้ง และพัฒนาเครือข่ายดา้ยการป้องกันและปราบปรามการ
ทจุรติ

๓. ส่งเสริมการม่ส่วนรว่มของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต
๔. สรา้งกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ  ถ่วงดุลการใช้อำานาจของเจ้าห็น้าท่่ให้็ม่ความเข้มแขนง

และม่ประสิทธิภาพ
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการจดัองค์ความรูด้้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริตอย่างจรงิจังและ

ตอ่เน่ือง
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   ยุทธศาสตร ์ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๐  -  ๒๕๖๔ )
ยุทธศาสตรท่ี์  ๑  เสริมสร้างจิตสำานกก ค่านิยมให้หน่วยงานบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

   มุ่งส่งเสริม เสริมสรา้ง จติสำานึกและค่านิยมให้็ทุกสว่นราชการขององค์การบริห็ารสว่นตำาบล     
โนนกอกบริห็ารงานตามห็ลักธรรมาภิบาล  โดยม่ทัศนคต ิ วิสัยทัศน์  ในการรว่มกันแก้ไขและรับผิดต่อปัญห็า
การทจุรติและประพฤติมิชอบขององค์การบริห็ารส่วนตำาบลโนนกอก  รว่มทั้งการรณรงค์  เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  ให้็ทกุห็น่วยงานม่วินัย  เคารพกฎห็มาย  กฎ  และระเบ่ยบ  ท่จ่ะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญห็า 
การพัฒนาตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทจุรติขององค์การบริห็ารสว่นตำาบล
โนนกอก ได้อยา่งม่ประสิทธิภาพ

มาตรการ  /  แนวทางการดำาเนินงาน
๑. ส่งเสริมการปฏิิบัติงานและการดำาเนินช่วิตตามห็ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ่ยง

๑.๑ เสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจแก่ทุกฝา่ย ให้็ปฏิิบัติงานและดำาเนินช่วิตตามห็ลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพ่ยง

๑.๒  ประยุกตก์ารนำาห็ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ่ยงมาใช้ให้็เกิดผลในทางปฏิิบัติ
๑.๓  ส่งเสริมการเร่ยนรูห้็รือการฝึกอบรมเก่่ยวกับการใช้ห็ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ่ยงแก่ 

ทกุห็น่วยงาน
๒. ส่งเสริมให้็เจ้าห็น้าท่่ทุกระดับได้เร่ยนรู้และปฏิิบัติงานตามห็น้าท่ด่้วยห็ลักธรรมาภิบาล

๒.๑ ส่งเสริมให้็เจ้าห็น้าท่่ขององค์การบริห็ารสว่นตำาบลโนนกอกม่ความรู ้ความเข้าใจ  รวม
ทั้งการฝึกอบรมเพื่อให้็ปฏิิบัติงานตามห็ลักธรรมาภิบาล

๒.๒ ส่งเสริมให้็เจ้าห็น้าท่่องค์การบรกิารสว่นตำาบลโนนกอก  ไดป้ระพฤติปฏิิบัติตนตาม
มาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรม

๒.๓  ควบคุม กำากับ ดูแล การปฏิิบัติงาน การประพฤติปฏิิบัติตนของเจ้าห็น้าท่่องค์การ
บริห็ารส่วนตำาบลโนนกอก ให้็เป็นไปตามห็ลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรม

๓. ส่งเสริมค่านิยมการยกยอ่งและเชิดชูความด ่ความซ่ืือสัตย์สุจริต และการตอ่ตา้นการทุจรติ โดยให้็
ยดึถือเป็นค่านิยมกระแสห็ลักของชาติ

๓.๑ ส่งเสริมการสรา้งแรงจูงใจให้็เจ้าห็น้าท่่องค์การบริห็ารส่วนตำาบลโนนกอก  ปฏิิบัติห็น้าท่่
ราชการดว้ยความซ่ืือสัตย์สจุริต เส่ยสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

๓.๒  รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ ์ให้็บุคคลในห็น่วยงานม่ค่านิยม ยกย่อง เชิดช ูและ
เห็นน

คุณคา่ของการประพฤติปฏิิบัติตนตามห็ลักคณุธรรมและจริยธรรม
๓.๓  ส่งเสริม เชิดชู ห็น่วยงานห็รือบุคคลท่่ม่ผลงานด่เด่นดา้นการป้องกันและปราบปราม

การทจุรติขององค์การบริห็ารสว่นตำาบลโนนกอก
๓.๔  ส่งเสริม สนับสนุน ให้็ทุกห็น่วยงานร่วมกันสร้างคา่นิยมในการป้องกันและปราบปราม

การทจุรติขององค์การบริห็ารสว่นตำาบลโนนกอก
๔. กำาห็นดให้็ม่การอบรมเร่ยนรู ้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ



๔.๑ ส่งเสริมให้็เจ้าห็น้าท่่ในห็น่วยงานม่โอกาสเข้าอบรมเร่ยนรู้ห็ลักสูตรทางการศกึษา
ห็ลักสตูรฝึกอบรม ดา้นการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ
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๔.๒ ส่งเสริมแห็ล่งเร่ยนรู้ทางวชิาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารดา้นการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจรติ

ยุทธศาสตรท่ี์  ๒  เพ่ือบรรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ
 มิชอบ

  เพื่อประสานความร่วมมือระห็ว่างห็น่วยงานขององค์การบริห็ารส่วนตำาบลโนนกอกในการป้องกัน
และแก้ไขปัญห็าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ส่งเสริมบทบาทและการม่สว่นร่วมของภาคประชาชนในการ
ตดิตามตรวจสอบการทจุรติห็รือประพฤติมิชอบในองค์การบริห็ารส่วนตำาบลโนนกอก เสริมสรา้งและพัฒนา
เครือข่ายภาคประชาชนให้็เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดลุ รวมถึงการสรา้งปลักประกันความปลอดภัยใน
การแจ้งข้อมูลห็รือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต

มาตรการ  /  แนวทางการดำาเนินงาน
๑. บูรณาการระห็ว่างห็น่วยงานภายในองค์การบริห็ารส่วนตำาบลโนนกอกกับองค์กรทกุภาคสว่นใน

การป้องกันและแก้ไขปัญห็าการทุจรติและประพฤติมิชอบ
๑.๑  ประสานความร่วมมือทางดา้นข้อมูลและการปฏิิบัติงานระห็ว่างองค์การบริห็ารสว่น

ตำาบลโนนกอกกับองค์กรทุกภาคสว่น
๑.๒  ให้็ม่การจดัตั้ง “ศูนย์ข่าวกลาง” เพื่อดำาเนินการจดัระบบการข่าว เกนบรวบรามข้อมูลท่่

เก่่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริห็ารส่วนตำาบลโนนกอก ตลอดจนการเชื่อมโยง
แลกเปล่่ยนข้อมูลข่าวสารดา้นการทุจรติ ห็รอืประพฤติมิชอบในองค์การบริห็ารส่วนตำาบลโนนกอก จากทุก
ห็น่วยงานเพื่อนำาไปประมวล วิเคราะห์็ เพื่อใชใ้นการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ

๑.๓  ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางดา้นสื่อสารมวลชน ให้็ม่ความเข้มแขนง และ
เป็นอิสระในการทำาห็น้าท่ต่รวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้็สาธารณชนรับทราบ

๑.๔  ส่งเสริม สนับสนุนให้็ม่ระบบอินเทอร์เนนตเพื่อทำาการเผยแพร่ ประชาสัมพันธใ์นการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริห็ารสว่นตำาบลโนนกอก โดยให้็ม่เวนบบอร์ดเพื่อตดิต่อสื่อสาร
ระห็ว่างกัน

๒. เสริมสรา้งกระบวนการเร่ยนเพื่อให้็ภาคประชาชนในการตดิตาม ตรวจสอบ การทจุริตห็รอื
ประพฤติมิชอบในองค์การบริห็ารสว่นตำาบลโนนกอก

๒.๑  เสริมสรา้งกระบวนการเร่ยนรู้เพื่อให้็ภาคประชาชนม่ความตื่นตวัตอ่สภาพปัญห็าการ
ทจุรติและประพฤติมิชอบในองค์การบริห็ารสว่นตำาบลโนนกอก

๒.๒ สรา้งและพัฒนาช่องทางในการรบัแจ้งห็รือข้อมูลห็รือเบาะแส ให้็ม่ความสะดวกห็ลาก
ห็ลายรวมทั้งสร้างห็ลักประกันความปลอดภัยให้็แก่บุคคล ห็น่วยงานห็รือข้อมูลน้ัน

๒.๓  ส่งเสริมสิทธิในการเร่ยนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
๒.๔  กำาห็นดมาตรการสร้างแรงจงูใจให้็แก่ผู้แจ้งข้อมูลห็รือเบาะแส ให้็ไดร้ับรางวัลตอบแทน
๒.๕  ให้็องคก์รห็รือบุคลกรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงห็าความรว่มมือเพื่อ

การป้องกันและปราบปรามการทจุริตในองค์การบริห็ารสว่นตำาบลโนนกอก
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ยุทธศาสตรท่ี์  ๓ เสรมิสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
         องค์การบริหารส่วนตำาบลโนนกอก
 มุ่งพฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อำานาจให้็เห็มาะสม

ชดัเจน และม่ประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการกระจายอำานาจสูร่ะดับกอง  สรา้งกลไกความรว่มมือระห็วา่งงานภาค
รฐักับภาคเอกชนให้็ม่ศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ปรับปรุง  แก้ไข  และพัฒนาข้อ
บัญญัติข้อบังคับท่่เอื้อประโยชน์ต่อการทจุรติห็รือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจรติให้็ม่
ประสิทธิภาพ
มาตรการ  /  แนวทางดำาเนินงาน

๑. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใชอ้ำานาจให้็เห็มาะสม ชดัเจน และม่
ประสิทธิภาพ

๑.๑ ให้็ทุกห็น่วยงานในองค์การบริห็ารสว่นตำาบลโนนกอก ท่่ม่พันธกิจดา้นการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ มโ่ครงสรา้งของห็น่วยงานอัตรากำาลังการบริห็ารงานบุคคล และงบประมาณท่่เห็มาะสม
สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ

๑.๒ ให้็ห็น่วยงานในองค์การบริห็ารส่วนตำาบลโนนกอก สรา้งระบบการตรวจสอบการบริห็าร
ราชการโดยกำาห็นดให้็แยกอำานาจการบริห็ารงานออกจากอำานาจการตรวจสอบ เพือ่สามารถถ่วงดุลห็รือยับยั้ง
อก่อำานาจห็น่ึงได้

๑.๓  สนับสนุนให้็ม่การตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำานาจระห็วา่ง ห็น่วยงานขององค์การ
บริห็ารส่วนตำาบลโนนกอกดว้ยกันเอง

๑.๔  ให้็ห็น่วยงานทกุห็น่วยงาน ควบคุม กำากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำานาจในการ
ปฏิิบัติงานดา้นการป้องกันและปราบปรามการทจุรติดว้ยความรวดเรนวตอ่เน่ือง และเป็นธรรม

๒.  สรา้งกลไกความร่วมมอืระห็ว่างองค์การบริห็ารสว่นตำาบลโนนกอกกบัภาคเอกชนให้็ม่ศักยภาพใน
การป้องกันและปราบปรามการทจุริต

๒.๑  วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความรว่มมือระห็วา่งองค์การบริห็ารส่วนตำาบล      
โนนกอกกับภาคเอกชนห็รือห็น่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ

๓.  เสริมสรา้งประสิทธภิาพของกฎห็มายเพื่อใช้ในการป้องกันและปราบรามการทจุรติ
๓.๑  ให้็ห็น่วยงานบังคับใช้กฎห็มายอยา่งเสมอภาคโดยเคร่งครัด
๓.๒  สรา้งกลไกในการเฝ้าระวงั สอดส่ง ดูแล ตดิตามการกระทำาการทุจรติห็รือประพฤติมิ

ชอบในห็น่วยงาน
๓.๓   สรา้งกลไกในการป้องกันเจ้าห็น้าท่่ ท่่ได้ปฏิิบัติการตามห็น้าท่่ดว้ยความซ่ืือสตัย์ สุจรติ

ให้็ไดร้ับความคุ้มครองตามกฎห็มาย
๔.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลย่สารสนเทศสำาห็รบัการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๔.๑  ให้็ม่การวางแผนระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐของ
แต่ละห็น่วยงาน เพื่อรวบรวมและนำาไปใช้ประโยชน์ซ่ึืงข้อมูล ข่าวสารงานวิจยั และงานวชิาการตา่งๆ
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ยุทธศาสตรท่ี์ ๔   พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ขององค์การบริหารสว่นตำาบลโนนกอก

      มุ่งพัฒนาสมรรถนะ  และข่ดความสามารถเจ้าห็น้าท่่ขององค์การบริห็ารสว่นตำาบลโนนกอกใน
การป้องกันและปราบปรามการทจุริตให้็สัมฤทธิ์ผลได้อย่างม่ประสิทธิภาพ  เพื่อแก้ไขสภาพปัญห็าการทุจรติให้็
เป็นระบบอย่างต่อเน่ือง  สรา้งมาตรฐานทางวิชาชพ่ให้็สามารถร่วมมือห็รอืประสานการปฏิิบัติกับองค์กรทุก
ภาคส่วน
มาตรการ  /  แนวทางดำาเนินงาน

๑.  พฒันาสมรรถนะและข่ดความสามารถเจ้าห็น้าท่่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
๑.๑  กำาห็นดให้็เจ้าห็น้าท่่ทุกห็น่วยงานต้องรบัการฝึกอบรมห็ลักสูตรดา้นการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติเพื่อให้็ม่ความสามรถในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ
๑.๒  จดัตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้็ม่กระบวนการเร่ยนรู้ และการถ่ายทอดความ

รูข้องเจ้าห็น้าท่่ผู้ปฏิิบัติงานในห็น่วยงาน
2.  พัฒนาเจา้ห็น้าท่่ขององค์การบริห็ารสว่นตำาบลโนนกอก ให้็ม่ความเช่่ยวชาญและสามารถปฏิิบัติ

งานอย่างม่ความเป็นมืออาช่พ
2.1  ส่งเจ้าห็น้าท่อ่บรม / สัมมนา ห็ลักสตูรเก่่ยวกับการร้างความรู ้ความเช่่ยวชาญใน

ทำางานตามภารกิจตา่งๆ อย่างสม่ำาเสมอ
2.2  ส่งเจ้าห็น้าท่่เข้ารับการอบรมเก่่ยวกบัการสรา้งความรู ้ความเช่่ยวชาญในการทำางาน

ตามภารกิจตา่งๆ อย่างสม่ำาเสมอ
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ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำาตำาบลโนนกอก 

ประจำาจำา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

ยุทธศาสตรท่ี์ 1  เสริมสรา้งจิตสำานกก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำาบลโนนกอก
         ปฏิบัติงานตามหลักกธรรมาภิบบาลั

มาตรการ/แนวทาง
ดำาเนินการ

โครงการ/กจิกรรม

ป งบประมาณ

ห็มายเห็ตุ
ตุ

ป 

2560

ป 

2561

ป 

2562

ป 

2563

ป 

2564

1.ส่งเสริมการ
ปฏิิบัติงานและการ
ดำาเนินช่วิตตาม
ห็ลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพ่ยง

๒.ส่งเสริมให้็เจ้า
ห็น้าท่่ทกุระดบัได้
เร่ยนรูแ้ละปฏิิบัติ 
งานตามห็ลักธร
รมาภิบาล

๓.ส่งเสริมคา่นิยม
การยกย่องและ
เชิดชคูวามด ่ความ
ซ่ืือสัตย์สจุริต

๑.ฝึกอบรมให้็ความรู้ความเข้าใจการ
ดำาเนินช่วติตามห็ลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพ่ยงให้็แก่บุคลากรของ
องค์การบริห็ารส่วนตำาบลโนนกอก

๒.๑ ฝกึอบรมให้็ความรู ้ความเข้าใจ
การปฏิิบัติงานตามห็ลักธรรมาภิบาล

๒.๒ จดัทำาข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการและลูกจ้าง อบต.โนนกอก

2.3 โครงการทำาบุญและฟัังธรรมะ
วันธรรมสวนะ(วนัพระ)

๓.๑ โครงการคดัเลือกบุคลากรดเ่ด่น

40,๐๐๐

200,000

-

-

-

15,๐๐๐

200,000

-

-

-

15,๐๐๐

200,000

-

-

-

15,000

200,000

-

-

-

15,000

200,000

-

-

-

ไม่ใช้

งบประ

มาณ
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ยุทธศาสตรท่ี์ 2 บรรณาการระหวา่งหน่วยงานทุกส่วนราชการในการป้องกันและและและแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาการทุจริตทุจริต

และประพฤติมิชอบ                    และประพฤติมิชอบ                    

มาตรการ/แนวทาง
ดำาเนินการ

โครงการ/กจิกรรม

ป งบประมาณ

ห็มายเห็ตุ
ตุ

ป 

2560

ป 

2561

ป 

2562

ป 

2563

ป 

2564

1.บูรณาการ
ระห็ว่างห็น่วยงาน
ภายใน ในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญห็าการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

๒.ส่งเสริมการม่
สว่นร่วมของ
ประชาชน

๑.๑ โครงการรบัฟัังความคิดเห็นนเวท่
ประชาคม

๑.๒ จดัทำาตู้รับฟัังความคดิเห็นน และ
เวปไซืต์ แจ้งเห็ตุทุจริต

1.3 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวรอ้งทุกข์
และศูนย์ดำารงธรรม

๒.๑ จดัตั้งเครอืข่ายการป้องกันและ
เฝ้าระวังการทุจรติระห็วา่งชุมชนและ
องค์การบริห็ารส่วนตำาบลโนนกอก

๒.2 แต่งตัง้ประชาชนรว่มเป็นคณะ
กรรมการในการดำาเนินงานต่างๆของ
องค์การบริห็ารส่วนตำาบลโนนกอก 

2.3 ฝึกอบรมให้็ความรูใ้นการตรวจ
สอบและแจ้งข่าวการทจุรติแก่
ประชาชน

10,๐๐๐

๕,๐๐๐

-

-

30,000

10,000

10,๐๐๐

๕,๐๐๐

-

-

30,000

10,000

10,๐๐๐

๕,๐๐๐

-

-

30,000

10,000

10,๐๐๐

๕,๐๐๐

-

-

30,000

10,000

10,๐๐๐

๕,๐๐๐

-

-

30,000

10,000

ไม่ใช้

งบประ

มาณ
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ยุทธศาสตรท่ี์ 3 เสรมิสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาการทุจริตทุจริตและประพฤติมิชอบและประพฤติมิชอบของของ

                                        องค์การบริหารส่วนตำาบลโนนกอกองค์การบริหารส่วนตำาบลโนนกอก

มาตรการ/แนวทาง
ดำาเนินการ

โครงการ/กจิกรรม

ป งบประมาณ

ห็มายเห็ตุ
ตุ

ป 

2560

ป 

2561

ป 

2562

ป 

2563

ป 

2564

1.พฒันาระบบการ
ตรวจสอบ ควบคุม
และถ่วงดุลการใช้
อำานาจให้็เห็มาะ
สม ชัดเจน เป็น
ระบบและโปร่งใส

๒.สรา้งกลไกความ
รว่มมือระห็ว่าง
ห็น่วยงานกับภาค
เอกชน

3. เสริมสรา้ง
ประสิทธิภาพของ
กฎห็มายเพื่อใช้ใน
การป้องกันและ
ปราบการทจุรติ

๑.๑ จดักิจกรรมตรวจสอบตดิตาม 
ประเมินผลการควบคุมภายใน
๑.๒ จดักิจกรรมลดความเส่่ยงในการ
จัดซ้ือจดัจ้าง
๑.๓ จดัทำากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ราคากลาง ทางประกาศ
และเวปไซืต์
๑.๔ จดัทำาแผนการจดัซ้ืือจัดจา้ง 
แผนการใช้จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้็
ประชาชนทราบ
1.5 ดำาเนินการประเมินความ
โปร่งใสในการปฏิิบัติงาน (ITA) 

๒.๑ จดัตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

3.1 ลงโทษทางวินัยสำาห็รับเจ้า
ห็น้าท่่ท่่ทำาความผดิ
3.2  ทบทวนกฎห็มาย ระเบ่ยบ ข้อ
บังคับ มาตรการห็รือแนวทางปฏิิบัติ
ตา่งๆ ของส่วนราชการท่่เก่่ยวข้องกับ
การป้องกันปราบปรามการทุจริต 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้

งบประ

มาณ
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มาตรการ/แนวทาง
ดำาเนินการ

โครงการ/กจิกรรม

ป งบประมาณ

ห็มายเห็ตุ
ตุ

ป 

2560

ป 

2561

ป 

2562

ป 

2563

ป 

2564

4. ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลย่
สารสนเทศสำาห็รับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทจุรติ 

4.1 จัดทำากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ราคากลาง ทางประกาศ
และเวปไซืต์ห็น่วยงาน 

4.2  สามารถส่งเรื่องราวรอ้งทุกข์ 
ห็รือเห็ตุประพฤติมิชอบทาง E-mail 
ส่วนตวัของผู้บังคับบัญชา

7,000

-

7,000

-

7,000

-

7,000

-

7,000

-

- 10 - 



ยุทธศาสตรท่ี์ 4  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาการ แก้ไขปัญหาการทุจริตทุจริตและและ       
                                        ประพฤติมิชอบประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำาบลโนนกอกขององค์การบริหารส่วนตำาบลโนนกอก

มาตรการ/แนวทาง
ดำาเนินการ

โครงการ/กจิกรรม

ป งบประมาณ

ห็มายเ
ห็ตุ

ป 

2560

ป 

2561

ป 

2562

ป 

2563

ป 

2564

1. พัฒนา
สมรรถนะและข่ด
ความสามารถเจ้า
ห็น้าท่ใ่นการ
ป้องกันและปราบ
การทจุรติและ
ประพฤติมิชอบ

2. พัฒนาเจา้
ห็น้าท่ใ่ห้็ม่ความ
เช่่ยวชาญและ
สามารถปฏิิบัติงาน
อยา่งม่ความเป็น
มืออาช่พ

๑.๑ จดัส่งเจ้าห็น้าท่่ของ อบต.เข้า
อบรมห็ลักสูตรการป้องกันและปราบ
ปรามการทจุรติ

๑.๒ จดัทำาศูนย์ข้อมูลความรูก้ลาง
ดา้นการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจรติ

2.1 ส่งเจ้าห็น้าท่่เข้าอบรมตาม
ห็ลักสูตรประจำาสายงาน ของแต่ละ
ตำาแห็น่ง 

20,000

-

500,000

20,000

-

500,000

20,000

-

500,000

20,000

-

500,000

20,000

-

500,000
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