
... คนไมมีความสุจริต คนไมมีความมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรค
ประโยชนสวนรวมที่สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมันเทาน้ันจึงจะ

ทํางานสําคัญย่ิงใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริงไดสําเร็จ ...

( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 12กรกฎาคม 2552 )

... ในการปฏิบัติราชการน้ัน ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือ
ผลประโยชนใหมากขอใหถือวาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชน

อยางประเสริฐจะทําใหบานเมืองอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง ...

( พระบรมราโชวาทเน่ืองในวันขาราชการพลเรือน1เมษายน 2553)



บทนํา
ดวยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไดเห็นชอบ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เนนใหทุกภาค
สวนใหความตะหนักตอปญหาการทุจริตท่ีสงผลกระทบตอความสั่นคงของชาติ รวมถึงตองเขามามีสวนรวมเพ่ือเปน
กลไกขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ( พ.ศ. 2561 – 2563) มาประยุกตเปนแนวทางในการดําเนินการตามพันธกิจ
โดยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2560 – 2564
เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ใชแนวทางในการนําไปปฏิบัติอยางแทจริงเพ่ือลดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบภายในองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
หลักการและเหตุผล

ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสราง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิ
ใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และ
ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ไดเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้ โดยเห็นวาการสรางองคกรภาครัฐใหมี
ความโปรงใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ควรเริ่มตนจากากรปลูกสรางจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
ราชการ มรจิตสํานึกท่ีดีในการใหบริการ ปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตว สุจริต เปนธรรม และเสมอภาค ทําให
การบริหารราชการเกิดความโปรงใส ตลอดจนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปองกันการท
จริตและประพฤติมิชอบ ใหประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไววางใจในการบริหารราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลโสกกาม รวมท้ังตัวผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
วิสัยทัศน

“องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม โปรงใส ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม”
พนัธกิจ

1. เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยม ใหกับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ของ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ใหยึดม่ันหลักธรรมาภิบาล

2. บรณาการทุกภาคสวนเพ่ือสราง และพัฒนาเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
4. สรางกลไกและพัฒนาระบบตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจของเจาหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ
5. สงเสริมสนับสนุนการจัดองคความรู ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจัง และ

ตอเนื่อง

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อบต.โสกกาม



ยุทธศาสตรแผนการปองกันการปองกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2561 – 2563)
ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมใหหนวยงานบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

มุงสงเสริม เสริมสราง จิตสํานึกและคานิยมใหทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม รวมท้ังการรณรงค เผยแพรประชาสัมพันธ ใหทุกสวน
ราชการมีวินัย เคารพกฎหมาย ระเบียบ ท่ีจะเปนกลไกในการแกไขปญหา การพัฒนา ตลอดจนเปนการ
วางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางการดําเนินการ

1. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสรางความรูความเขาใจแกทุกฝาย ใหปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง
1.2 ประยุกตการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
1.3 สงเสริมการเรียนรูหรือการฝกอบรมเก่ียวกับการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกทุก

หนวยงาน
2. สงเสริมใหเจาหนาท่ีทุกระดับไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยหลักธรรมาภิบาล

2.1 สงเสริมใหเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม มีความรู ความเขาใจ รวมท้ังการ
ฝกอบรมเพ่ือใหการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

2.2 สงเสริมใหเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม

2.3 ควบคุม กํากับ การประพฤติปฏิบัติตนของเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ให
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

3. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตวสุจริต การตอตานการทุจริต โดยใหยึดถือ
เปนคานิยมกระแสหลักของชาติ

3.1 สงเสริมการสรางรงจูงใจใหเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
ซื่อสัตว เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม

3.2 รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหบุคคลในหนวยงานมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคา
ของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

3.3 สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

3.4 สงเสริม สนับสนุน ใหทุกหนวยงานรวมกันสรางคานิยมในการปองกันปราบปรามการทุจริต
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

4. กําหนดใหมีการอบรมเรียนรู เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
4.1 สงเสริมเจาหนาท่ีในหนวยงาน มีโอกาสเขาอบรมเรียนรูหลักสูตรดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต
4.2 สงเสริมแหลงเรียนรูทางวิชาการ ตลอดจนขอมูลขาวสารดานการปองกันและปราบปรามทุจริต

ยุทธศาสตรท่ี 2 เพื่อบูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพ่ือประสานความรวมมือระหวางหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ในการปองกันและ

แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อบต.โสกกาม



ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เสริมสรางและพัฒนาเครือขายภาค
ประชาชนใหเปนกลไกการตรวจสอบ ถวงดุล รวมถึงเปนการสรางหลักประกันความปลอดภัยในการแจงขอมูล
ขาวสาร เบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน

1. บูรณาการระหวางหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก ทุกภาคสวนในการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

1.1 ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและปฏิบัติงานรวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบล
โสกกามและหนวยงานภายนอก

1.2 ใหมีการจัดตั้ง “ศูนยขาวกลาง” เพ่ือดําเนินการจัดระบบขาว เก็บรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองคการบริหารสวนตําบลโสกกามจากทุกหนวยงาน

1.3 สงเสริม สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานสื่อสารมวลชน ใหมีความเขมแข็งและเปนอิสระ
ในการทําหนาท่ีตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสาร

1.4 สงเสริม สนับสนุนใหมีระบบอินเตอรเน็ตเพ่ือทําการเผยแพร ประชาสัมพันธในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม โดยใหมีเว็บบอรดเพ่ือติดตอสื่อสารระหวากัน

2. เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

2.1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรู เพ่ือใหภาคประชาชนมีการตื่นตัวตอสภาพปญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

2.2 สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหมีความสะดวกหลากหลายและ
สรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีใหเบาะแส

2.3 กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหผูแจงขอมูลหรือเบาะแส
ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

มุงพัฒนาระบบ กลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสมชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ สงเสริมการกระจายอํานาจสูสวนราชการ สรางกลไกความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนใหมี
ศักยภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แกไข และพัฒนา
มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน

1. พัฒนาระบบตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
1.1 กําหนดใหหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม มีพันธกิจดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตมีโครงสรางของหนวยงานอัตรากําลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม
สอดคลองกับภารกิจและความรับผิดชอบ

1.2 ใหหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม สรางระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ
โดยกําหนดใหแยกออกตางหาก เพ่ือสามารถถวงดุลหรือยับยั้งอีกอํานาจหนึ่งได

2. สรางกลไกความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม กับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต

2.1 วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลโสกกามกับ
ภาคเอกชนภาคนอกในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อบต.โสกกาม



3. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3.1 มีระบบฐานขอมูลดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแตละหนวยงาน เพ่ือ

รวบรวมและนําไปใชประโยชนซึ่งขอมูล
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

มุงพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถเจาหนาท่ี ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตใหไดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ เพ่ือแกไขปญหาการทุจริตใหเปนระบบอยาง
ตอเนื่อง สรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาคสวน
มาตรฐาน/แนวทางการดําเนินงาน

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของเจาท่ีในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
1.1 กําหนดใหเจาหนาท่ีภายในองคการบริหารสวนตําบลโสกกามทุกคนตองไดรับการอบรม

หลักสูตรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหมีความสามารถในเรื่องการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต

1.2 จัดตั้งศูนยขอมูลความรูทางวิชาการเพ่ือใหมีกระบวนการเรียนรู และการถายทอดความรูของ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในหนวยงาน

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อบต.โสกกาม



แผนปฏิบัติการเสริมสรางวินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ประจําป พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมใหหนวยงานบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ตามแผนฯ

งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

ระยะเวลา

1.1 สงเสริมใหพนักงาน อบต.ปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม
หลักสูตรเก่ียวกับธรรมาภิบาล

จํานวนหลักสูตร/
กิจกรรม

20,000 1 ครั้ง อบต.โสกกาม ต.ค. 61 – ก.ย.
63

2. เผยแพรประชาสัมพันธอยาง
ตอเนื่องใหเกิดกระแสคานิยมใน
การปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม

จํานวนครั้งในการ
เผยแพร

20,000 4 ครั้ง อบต.โสกกาม ต.ค. 61 – ก.ย.
63

1.2 สงเสริมใหบุคลากรใน อบต.
ปฏิบัติงานภายใตกรอบวินัยขาราชการ
สวนทองถ่ิน ประมวลจริยธรรม
ขาราชการทองถ่ิน

1. จัดอบรม/สัมมา/กิจกรรม
หลักสูตรเก่ียวกับวินัยขาราชการ
ทองถ่ิน

จํานวนหลักสูตร/
กิจกรรม

20,000 2 ครั้ง อบต.โสกกาม ต.ค. 61 – ก.ย.
63

1.3 สนับสนุนใหผูบริหารมีบทบาท
สําคัญในการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การปองกันและปราบปราม
การทุจริต

1. ผูบริหารมีสวนรวมในการทํา
หนาท่ีประธานหรือพิจารณาให
ความเห็นชอบในโครงการ/
กิจกรรม/แผนงานท่ีเก่ียวกับการ
สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

จํานวนคําสั่ง/บันทึก
ขอความ/เอกสารท่ี
แสดงถึงการมีสวน
เก่ียวของของ
ผูบริหาร

- 2 ครั้ง อบต.โสกกาม ต.ค. 61 – ก.ย.
63

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อบต.โสกกาม



ยุทธศาสตรท่ี 2 เพื่อบูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ตามแผนฯ
งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ระยะเวลา

2.1 สงเสริมการประสานความรวมมือ
ของทุกสวนราชการและภาคสวน
ราชการวนการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และปองกันและปราบปราม
การทุจริต

1. เขารวมกิจกรรม/ประชุม/กับ
หนวยงานภายนอก ในเรื่องการ
จัดทํายุทธศาสตร/มาตรการ/
แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมความ
รวมมือเก่ียวกับการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และการปองกัน
ปราบปรามการทุจริต

จํานวนครั้งท่ีเขา
อบรม/ประชุม

20,000 1 ครั้ง อบต.โสกกาม ต.ค. 61 – ก.ย.
63

2.2 สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนหรือบุคคลภายนอกในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ

1. จัดใหมีชองทางในการรับแจง
เบาะแสการทุจริตและประพฤติมี
ชอบ รวมท้ังการรับเรื่องรองเรียน
รองทุกขใหสามารถเขาถึงไดอยาง
สะดวก

จํานวนชองทางใน
การรับแจงเบาะแส

20,000 3 ชองทาง อบต.โสกกาม ต.ค. 61 – ก.ย.
63

2. ประชาสัมพันธและใหบริการ
ขอมูลขาวสารตาม พรบ.ขอมูล
ขาวสาร พ.ศ. 2540

จํานวนชองทางใน
การประชาสัมพันธ

20,000 3 ชองทาง อบต.โสกกาม ต.ค. 61 – ก.ย.
63

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อบต.โสกกาม



ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ตามแผนฯ
งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ระยะเวลา

3.1 พัฒนาระบบการตรวจสอบและ
ควบคุมการปฏิบัติงานในองคกร
โปรงใส

1. ดําเนินการตรวจสอบภายใน
องคกรอยางเปนระบบและ
ครอบคลุมภารกิจขององ๕การ
บริหารสวนตําบลโสกกาม

รอยละความสําเร็จใน
การดําเนินการจัดทํา

แผนตรวจสอบ

- รอยละ 100 อบต.โสกกาม ต.ค. 61 – ก.ย.
61

2. ดําเนินการประเมินผลกระทบ
ควบคลุมภายใน

รอยละความสําเร็จใน
การจัดทํารายงาน
ความกาวหนา

- รอยละ 100 อบต.โสกกาม ต.ค. 61 – ก.ย.
30

3. ดําเนินการประเมินความ
โปรงใสในการปฏิบัติงาน

รอยละความสําเร็จใน
การจัดทําประเมิน

- รอยละ 100 อบต.โสกกาม ต.ค. 61 – ก.ย.
63

3.2 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
ภายในองคกรเพ่ือเพ่ิมความโปรงใส
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

1. นําเทคนิค/วิธีการบริหารจัดการ
ใหมและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการบริหาร
จัดการองคกรและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เทคนิค/วิธีการ/
ระบบท่ีนํามาใชการ
บริหารงาน

- 3 อบต.โสกกาม ต.ค. 61– ก.ย.
63

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อบต.โสกกาม



ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ตามแผนฯ
งบประมาณ

(บาท)
เปาหมาย หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
ระยะเวลา

4.1 พัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถของพนักงานสวนตําบล
ดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต

1. จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม
หลักสูตรดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

จํานวนหลักสูตร/
กิจกรรม

20,000 รอยละ 80 อบต.โสกกาม ต.ค. 61 – ก.ย.
63

4.2 พัฒนาพนักงานสวนตําบลของ
องคการบริหารสวนตําบลโสกกามใหมี
ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติงานอยาง
มืออาชีพ

1. จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม
หลักสูตรดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

รอยละของ
ความสําเร็จในการ

จัดทําแผน

20,000 รอยละ 80 อบต.โสกกาม ต.ค. 61– ก.ย.
63

2. สรางความรูความเขาใจกับกระ
ชาชนเก่ียวกับพฤติกรรมของ
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีประพฤติเขาขาย
การทุจริต

จํานวนครั้งในการ
สรางความรู ความ

เขาใจ

- 3 ครั้ง อบต.โสกกาม ต.ค. 61– ก.ย.
63

3. สงเสริมใหพนักงานสวนตําบล
ขององคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม ตระหนักถึงประโยชนของ
การใหประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน

จํานวนครั้งในการ
สงเสริม

- 3 ครั้ง อบต.โสกกาม ต.ค. 61– ก.ย.
63

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อบต.โสกกาม




