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องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 



ค าน า 
 
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  พ.ศ.  2565  นี้  จัดท าข้ึนตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการ
ทุจริตเพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                           
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  3  (พ.ศ. 2560 – 2564)                      
ซึ่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตดังกล่าว  สิ้นสุดในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  โดยในที่ประชุม
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ครั้งที่  1/2563  เมื่อวันที่  2  มกราคม  2563  ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบ
เวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3  (พ.ศ. 2560 – 2564)     
ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่  30  กันยายน  2565  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต  พ.ศ.  2565  นี้ขึ้นมาเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท้ายหาด  โดยมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  เช่นเดียวกันกับในปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2564  ซึ่งได้จัดท าภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3                                
(พ.ศ. 2560 – 2564)  ประกอบด้วย  4  ยุทธศาสตร์  ดังนี้                       
 ยุทธศาสตร์ที่  1   “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
 ยุทธศาสตร์ที่  4         “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

  ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  พ.ศ.  2565  นี้จะเป็น
ประโยชน์และเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  และมีส่วนช่วยให้
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม  เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป 

 

  

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

         มกราคม  2565 
 

 
 
 
 

 



ยุทธศาสตร์ที ่ 1  “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เป้าหมาย    “สร้างสังคมที่ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ” 
 

กลยุทธ ์
แนวทาง 

ตามกลยุทธ ์

แผนงาน/ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมาย
ผลผลิต (หน่วยนับ) 

ผลลัพธ ์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 

2565 
1. ส่งเสริมให้มีระบบ
และ ก ร ะบ ว น ก า ร
กล่อมเกลาทางสังคม
เพื่อต้านทุจริต 

1 . 1 พั ฒ น า จิ ต ส า นึ ก
สาธารณะ 

โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่บุคลากร  
อบต.ท้ายหาด 

- เชิงปริมาณผู้บริหาร
สมาชิกสภาพนักงานอบต.
ท้ายหาด 
- เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารสมาชิกสภา
พนักงาน อบต.ท้ายหาดมี
คุณธรรมและจริยธรรม 

/ เชิงปริมาณ
พนักงานอบต.ท้าย
หาด 
-เชิงคุณภาพ 
 

- ส านักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ายหาด 

1.2 การใช้เครื่องมือการ
สื่ อ สา รทางสั ง คม เ พื่ อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

2. ประยุกตห์ลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 

2.1 น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใช้        ในการกลอ่มเกลา
ทางสังคมและการ
ปฏิบัติงานต่อต้านการ
ทุจริต 

ฝึกอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจการ
ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่บุคลากรของ 
อบต.ท้ายหาด 

-เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารพนักงาน 
อบต.ท้ายหาด 
 

/ -เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารพนักงาน
อบต.ท้ายหาด  
ร้อยละ 80 
-เชิงคุณภาพ 

- ส านักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ายหาด 

2.2 พัฒนาระบบและ
จัดการองค์ความรู้การ
ป้องกัน            การ
ทุจริตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการจัดสภาพ
แวด 
ล้อมในสถานที่
ท างานให้เป็นเพื่อ
เพิ่มองค์ความรู้ใน
เร่ืองแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

-เชิงปริมาณพนักงาน 
อบต.ท้ายหาด 
-เชิงคุณภาพ 
พนักงานมีองค์ความรู้ใน
เร่ืองแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

/ -เชิงปริมาณ 
พนักงาน อบต. 
ท้ายหาด 
-เชิงคุณภาพ
พนักงาน 
มีองค์ความรู้ใน
เร่ืองแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ส านักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ายหาด 

3. เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุม
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

3.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง 
ต่อต้านทุจริต 

 

 

    

จัดตั้งเครือข่ายเฝ้า
ระวังการทุจริต 

-เชิงปริมาณสมาชิก
เครือข่ายที่มาจากทุกภาค
ส่วนราชการในพื้นที ่
 

-เชิงคุณภาพ 
สมาชิกให้ข้อมูลการทุจริต
ได้ 

/ -เชิงปริมาณสมาชิก
เครือข่ายที่มาจาก
ทุกภาคส่วน
ราชการในพื้นที ่
 

-เชิงคุณภาพ 
สมาชิกให้ข้อมูล
การทุจริตได้ 

- ส านักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ายหาด 

3.2  สร้างความตื่นตวัใน
การแสดงออกต่อ
เหตุการณ์ทางสังคมที่ผิด
ต่อจริยธรรมทางสังคม
และ/หรือกฎหมาย และ
ผลักดันให้เกิดการลงโทษ
ทางสังคม (Social 
Sanction) และทาง
กฎหมาย บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ให้ความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนในการ
ประชา 
- 
สัมพันธ์ข้อมูล
เหตุการณ์ทาง
สังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคม
และ/หรือกฎหมาย 

-เชิงปริมาณประชา-
สัมพันธ์ในพื้นที่ต าบล 
ท้ายหาด 
 

-เชิงคุณภาพ 
 

/ -เชิงปริมาณ 
๖  หมู่ใน 
ต าบล 
ท้ายหาดได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 
 

-เชิงคุณภาพ 
 

- ส านักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ายหาด 



 

กลยุทธ ์
แนวทาง 

ตามกลยุทธ ์

แผนงาน/ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมาย
ผลผลิต (หน่วยนับ) 

ผลลัพธ ์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 

2565 
 3.3 บูรณาการทุกภาค

ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

ให้ความร่วม 
มือ/สนับสนุน
กิจกรรมการ
ด าเนินงานของทุก
ภาคส่วนในเรื่องการ
ต่อต้านทุจริต 

-เชิงปริมาณ 
พนักงาน 
อบต.ท้ายหาด 
 

-เชิงคุณภาพ 
พนักงานมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริต 

/ -เชิงปริมาณ 
พนักงานอบต. 
ท้ายหาด 
 

-เชิงคุณภาพ 
พนักงานมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

- ส านักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ายหาด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที ่ 2  “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

เป้าหมาย    1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
2. ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 

กลยุทธ ์
แนวทาง 

ตามกลยุทธ ์

แผนงาน/ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมาย
ผลผลิต (หน่วยนับ) 

ผลลัพธ ์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 

2565 
1. วางมาตร        
การเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐาน                   
ธรรมาภิบาล 

1.1 การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวขอ้งกบั
นโยบาย 

 

 

 

ลงประกาศ
ประชาสัมพันธ์
นโยบายต่างๆบนฐาน
ธรรมภิบาล ในเวบ็
ไซด์เทศบาล 

-เชิงปริมาณ 
มีการลงเว็บไซด์ประชา 
-สัมพันธ์เกีย่วกับ
นโยบายผู้บริหาร 
 

-เชิงคุณภาพ 
เป็นการเผยแพร่ให้
ทราบ 

/ -เชิงปริมาณ 
พนักงานอบต. และ
บุคคลทั่วไป 
 

-เชิงคุณภาพ 

- ส านักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ายหาด 

1.2 พัฒนากรอบชี้น า
การก าหนดนโยบาย
ตามหลักธรรมาภิบาล 

จัดท าคู่มือคุณธรรม
จริยธรรมตาม
หลักธรรมภิบาล 

-เชิงปริมาณ 

-เชิงคุณภาพ 

/ -เชิงปริมาณ 

-เชิงคุณภาพ 

- ส านักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ายหาด 

1.3 พัฒนาแนวปฏบิัติ
ในการยอมรับนโยบายที่
ผิดพลาดและแสดง
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

มีการจัดการรับฟัง
ความคิดเห็นจาก
ประชาชนทุกช่องทาง 
 

-เชิงปริมาณ 
อย่างน้อย 3 ชอ่งทาง 
 

-เชิงคุณภาพ 
เป็นช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงได ้

/ -เชิงปริมาณ 
อย่างน้อย 3 ชอ่งทาง 
 

-เชิงคุณภาพ 
เป็นช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงได้ 

 

1.4 ก าหนดมาตรการ
วิเคราะห์ความเส่ียงและ
การใช้จ่ายงบประมาณ 

จัดท าสรุปผลการการ
วิเคราะห์ความเส่ียง
ในการใช้จ่าย
งบประมาณ 

-เชิงปริมาณ 
1 ครั้งต่อปี 
 

-เชิงคุณภาพ 
เป็นข้อมูลที่สามารถ
ตรวจสอบได้ 

/ -เชิงปริมาณ 
 

-เชิงคุณภาพ 

- กองคลังองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ท้ายหาด 

 

2. ส่งเสริมให้มี
การศึกษา วิเคราะห ์
ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบาย
ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2. 1  เ ผ ย แ พ ร่ อ ง ค์
ความรู้ ในการด า เนิน
นโยบายอย่างโปร่งใส
และไร้การทุจริตให้แก่
อง ค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น 

จัดท าสรุปผลการ
ด าเนิน 
งานตามเทศบัญญัติ
งบ 
ประมาณร่ายจา่ย
ประจ าป ี

-เชิงปริมาณ 
1 ครั้งต่อปี 
 

-เชิงคุณภาพ 
เป็นข้อมูลที่ด าเนินการ
จริง 

/ -เชิงปริมาณ 
1 ครั้งต่อปี 
 

-เชิงคุณภาพ 
เป็นข้อมูลที่สามารถ
ตรวจสอบได้ 
 

- ส านักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ายหาด 

 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่  3  “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 

เป้าหมาย    1. กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสู่ 
กระบวนการท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
2. มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 

3. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต 
 
 

กลยุทธ ์
แนวทาง 

ตามกลยุทธ ์

แผนงาน/ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมาย
ผลผลิต (หน่วยนับ) 

ผลลัพธ ์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 

2565 
1.  เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการ
ทุจริต 

1.1พัฒนามาตรการเชิง
รุ ก ที่ ส า ม า ร ถ แ ก้ ไ ข
ปัญหาการทุจริตในแต่
ละระดับ 

ประกาศนโยบายการ
ลงโทษกับผู้ทุจริต
อย่างจริงจัง 

-เชิงปริมาณ 
พนักงาน 
อบต.ท้ายหาด 
 

-เชิงคุณภาพ 
พนักงานอบต.ท้ายหาด
รับทราบถึงนโยบาย 

/ -เชิงปริมาณ 
พนักงานอบต. 
ท้ายหาดรับทราบร้อย
ละ 80 
 

-เชิงคุณภาพ 
ไม่มีการทุจริตใน
องค์กร 

- ส านักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ายหาด 

1.2 พัฒนาระบบการ
ท างานแบบบูรณาการ
ร ะ ห ว่ า ง ภ า ค รั ฐ 
ภาคเอกชน และภาค
ประชาสั ง คม ในกา ร
ป้องกันการทุจริต 

โครงการรับฟังความ
คิดเห็นของ
ประชาชน/เวที
ประชาคม 

-เชิงปริมาณ 
6 หมู่บ้าน 
 

-เชิงคุณภาพ 
1 ครั้งต่อปี 

/ -เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 80ของ
จ านวนหมูบ่้าน 
 

-เชิงคุณภาพ 
1 ครั่งต่อปี 

- ส านักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ายหาด 

1.3เพิ่มบทบาทของ
ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมในการเข้า
มามีส่วนร่วมกับระบบ
การป้องกันการทุจริต 

แต่งต้ังคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา
จากภาคประชาชน 

-เชิงปริมาณ 
โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานทุก
โครงการ 
 

-เชิงคุณภาพ 
เป็นตัวแทนที่มีการ
คัดเลือกจากภาค
ประชาชน 

/ -เชิงปริมาณ 
ร้อยละ80ขอ
โครงการ 
 

-เชิงคุณภาพ 
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ 

- กองคลังองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ท้ายหาด 

 

 1.4พัฒนากลไกการ
ก ากั บ  ติ ดตาม  และ
ประเมินผลการป้องกัน
การทุจริต 

มีการแต่งตั้งคณะ
กรรมติดตาม
ประเมินผล
แผนพัฒนา                               
อบต.ท้ายหาดจาก
ภาคประชาชน 

-เชิงปริมาณ 
อย่างน้อย 2 คน 
 

-เชิงคุณภาพ 
เป็นตัวแทนที่มีการ
คัดเลือกจากการ
คัดเลือกจากผู้แทน
ประชาคมระดับต าบล 

/ -เชิงปริมาณ 
อย่างน้อย 2 คน 
 

-เชิงคุณภาพ 
เป็นตัวแทนที่มีการ
คัดเลือกจากผู้แทน
ประชาคมระดับ
ต าบล 

- ส านักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ายหาด 
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2. สร้างกลไกการ
ป้องกันเพื่อยับยั้งการ
ทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกัน
เพื่อยับยั้งการทุจริต 

 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมคัดเลือก 
เชิดชูบุคลากรที่มี
ความซ่ือสัตย์สุจริต 

-เชิงปริมาณ 
1 ครั้งต่อปี 
 

-เชิงคุณภาพ 
เป็นบุคลกรที่ได้รับการ
ยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงาน 

- -เชิงปริมาณ 
1 ครั้งต่อปี 
 

-เชิงคุณภาพ 
เป็นบุคลกรที่ได้รับ
การยอมรับจากเพือ่น
ร่วมงานและไม่ 
ถูกด าเนินการใดๆ
เกี่ยวกบัการทจุริต 

- ส านักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ายหาด 

2.2 ก าหนดกลไกการ
ติดตามและประเมินผล
การน าข้อเสนอแนะไปสู่
การปฏิบัติ 

มีแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีในภารกิจ
ด้านการเงินการคลัง
ของ อบต.พร้อม
รายงานผลให้
ผู้บริหารรับทราบ 

-เชิงปริมาณ 
มีการเสนอรายงาน 
อย่างน้อย3 ครั้ง/ปี 
 

-เชิงคุณภาพ 
เป็นข้อมูลที่สามารถ
ตรวจสอบได้ 

- -เชิงปริมาณ 
มีการเสนอรายงาน 
อย่างน้อย 3 ครั้ง/ป ี
 

-เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารสามารถน า
ข้อมูลที่ได้ 
รับไปสู่การแก้ไขได้ 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน อบต.ท้าย
หาด 

3.พัฒนานวัตกรรม
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพื่ อลด
ปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในระบบบริหารงาน
สาธารณะ เพื่อลด
ขั้นตอน หรอืกระบวน                 
การใชดุ้ลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 

ปรับปรุง พัฒนา
ระบบไอที/เว็บไซด์ให้
สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

-เชิงคุณภาพ ระบบไอ
ที/เว็บไซด์ให้สามารถใช้
ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี                
ประสิทธิภาพ 

/ ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้
อย่างถูกตอ้งและ
ทั่วถึง 

- ส านักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ายหาด 

 3.2 พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถ
ศึกษา เรียนรู้ และหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริต 
(ก าหนดเรื่องที่
ประชาชนให้ความ
สนใจ) 
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4. พัฒนารูปแบบการ
สื่อสารสาธารณะเชิง
สร้างสรรค์เพื่อ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและ
ยกระดับรูปแบบการ
สื่อสารสาธารณะ           
เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

รณรงค์/การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกบัการปอ้งกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตให้ประชาชน
ทราบ 

-เชิงคุณภาพ 
มีช่องทางสื่อสารให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารด้านการทุจริต 

/ ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การทุจริต 

- ส านักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ายหาด 

5. พัฒนาสมรรถนะ
และองค์ความรู้เชิง
สร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

 

5.1 พัฒนาและ
ยกระดับการพัฒนา
บุคลากรด้านงาน
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ให้มีความ
เป็นมืออาชีพและ
เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

จัดส่งบุคลากรเข้า
ร่วมอบรมหลักสูตร
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

-เชิงปริมาณ 
คณะผู้บริหาร 
พนักงานอบต. 
 

-เชิงคุณภาพ 
คณะผู้บริหาร/พนักงาน
อบต.เข้าร่วมอบรมได ้

/ -เชิงปริมาณ 
อย่างน้อย 5 คนต่อป ี
 

-เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมไม่ถูก
ทักท้วงในเรื่องการ
ทุจริต 

- ส านักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ายหาด 

 5.2 ต่อยอด ขยายผล 
องค์ความรู้เชิง
สร้างสรรค์ ส าหรับการ
ป้องกันการทุจริต 

โครงการจัดอบรมการ
ป้องกันการทุจริต 

-เชิงปริมาณ 
พนักงานอบต.ท้ายหาด/
ผู้สนใจ 
 

-เชิงคุณภาพ 
สามารถน าไปปรับใช้ได้ 

/ -เชิงปริมาณ 
มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 
80 ของกลุ่ม 
เป้าหมาย  
 

-เชิงคุณภาพ 
ไม่ถูกทัก 
ท้วงในเรื่องการทุจริต
จากหนว่ย 
งานอื่น 

- ส านักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ายหาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่  4        “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

เป้าหมาย           1.  การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ    
                            2.  คดีการทุจริตและการกระท าทุจริตลดน้อยลง 
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1. เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการ
ทุจริต 

 

1.1 การปรับปรุงระบบ
การรับเรื่องร้องเรียน
ของหน่วยงานตอ่ต้าน
การทุจริตต่าง ๆ ให้มี
ความรวดเร็ว เข้าถึงได้
โดยง่าย 

มีการด าเนินการรับ
เร่ืองร้องเรียนโดยตรง
หรือผ่านระบบ
โซเซียลเน็ตเวิร์ค
(Fackbook, เว็บไซด์
อบต.) 

-เชิงปริมาณ 
2 ช่องทาง 
 

-เชิงคุณภาพ 
ประชาชนสามรถ
ร้องเรียนได้หลาย
ช่องทาง 

/ -เชิงปริมาณ 
2 ช่องทาง 
 

-เชิงคุณภาพ 
การร้อง 
เรียนทุกช่อง 
ทางมีการตรวจสอบ
และแก้ไขปัญหา 

- ส านักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ายหาด 

1.2 การสร้ า งความ
เ ชื่ อ มั่ น แ ล ะ ค ว า ม
ไว้วางใจต่อระบบการ
รับเรื่องร้องเรียน 

มีแผนผังการท าระยะ
ด าเนินการในเร่ือง
ร้องเรียนไว้อย่าง
ชัดเจน 

-เชิงปริมาณ 
มีแผนผังกระบวนงาน
เพียง 1กระบวนงาน 
 

-เชิงคุณภาพ 
มีความชัดเจนเรื่อง
ระยะ 
เวลาด าเนิน 
การ 

/ -เชิงปริมาณ 
1 กระบวน 
งาน 
 

-เชิงคุณภาพ 
สามารถทราบถึง
ระยะเวลาด าเนินการ
ในเรื่องที่ร้องเรียนได้ 

- ส านักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ายหาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

เรื่อง  ขยายกรอบเวลาบังคับใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๕  ปี   
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด     

********************************* 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ได้ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  ระยะ  5  ปี  (พ.ศ. 2560 – 2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เมื่อวันที่  
๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่   3                          
(พ.ศ. 2560 – 2564)  ซึ่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตดังกล่าวจะสิ้นสุดในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564                            
ประกอบกับในท่ีประชุมคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ครั้งที่  1/2563  เมื่อวันที่  2  มกราคม  2563  ที่ประชุม
ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  
3  (พ.ศ. 2560 – 2564)  ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่  30  กันยายน  2565  ตามหนังสืออ าเภอเมือง
สมุทรสงคราม  ที่  สส  0023.7/ว.1158  ลงวันที่  21  ธันวาคม  2564  เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  
นั้น 

  ดังนั้น  เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานที่แสดงถึงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชน  ป้องกันพฤติกรรมที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์  สร้างกลไกในการตรวจสอบการ
บริหาร  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลา
ของยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวข้างต้น  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จึงขยายกรอบเวลาใช้บังคับแผน
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ระยะ  5  ปี  (พ.ศ. 2560 – 2564)  ที่สิ้นสุดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  เป็นสิ้นสุดในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  มีรายละเอียดตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต  พ.ศ.  2565  ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

 

 
  (นายอรรคพล  งามเผือก)  

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
 
 
 
 

 


