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ค ำน ำ 

  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและบั่นทอนความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง  ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง 
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานใน
ภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม  และจะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่ ดีและมีคุณค่า
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ 69/2557  เร่ือง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ 

  เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  ส านักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง  จึงได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560               
ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย/แนวทางการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ตามแนวทาง  ให้บรรลุ
เป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  และเป็นการถือปฏิบัติตามค าสั่งรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่ 69/2557  เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่ งเป็น
นโยบายระดับชาติอีกประการหน่ึงด้วย 
        
 
 

       องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
       อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 
เร่ือง            หน้า 
ค ำน ำ  
หลักกำรและเหตุผล    
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ             

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนทุ่งสง  1 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1             

-  กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยมให้ทุกหน่วยงำนขององค์กำรบริหำรส่วนทุ่งสง  บริหำรงำน 
           ตำมหลักธรรมำภิบำล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2           2 
-  กำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนในกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3           2 
-  กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4           3 
   -  กำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต 

ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    4 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ประจ าปี  2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

หลักการและเหตุผล 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งสง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐำนะเป็นผู้ใช้อ ำนำจรัฐใน
กำรปกครองและบริหำรจัดกำรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะด้ำน
ต่ำง ๆ  ซึ่งด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น  เป็นองค์กรที่มีควำมใกล้ชิดกับประชำชน
และมีควำมเข้ำใจในสภำพและรับรู้ถึงสำเหตุของปัญหำที่เกิดขึ้นภำยในท้องถิ่น   ทั้งน้ีกำรปฏิบัติงำนและกำร
ด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอำจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชำติ  ซึ่งอำจมีสำเหตุมำ
จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ  หรือได้ใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่เพื่อแสวงหำ
ผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำย  รวมทั้งปัญหำกำรทุจริตอันเป็นปัญหำของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมำ
เป็นเวลำนำนและนับวันยิ่งทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น  ซึ่งทำงคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ หรือ คสช. ตำมค ำสั่ง
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 69/2557  เรื่องมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบใน
ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ ก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ  โดย
มุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน และกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบ 
เฝ้ำระวัง เพื่ อสกัดกั้นมิ ให้ เกิดกำรทุจริตขึ้นได้  ประกอบนโยบำยของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบำยของรัฐบำลต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ  เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557  ได้
ก ำหนดให้มีกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินโดยหลักธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภำครัฐ  เป็นนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล 
  กระทรวงมหำดไทย  ได้จัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือในกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต
กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2557และมติ
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558  ให้หน่วยงำนของรัฐแปลงยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 2  (พ.ศ. 2556 – 2560)  ไปสู่กำรปฏิบัติ   โดยก ำหนดในแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำและแผนพัฒนำสี่ปีและเป็นกำรสอดคล้องกับกำรก ำหนดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  Intergrity  and  Transparency  Assessment (ITA)  ประจ ำปีงบประมำณ 
2558  โดยทำงส ำนักงำน ป.ป.ช. เสนอกำรบูรณำกำรเคร่ืองมือกำรประเมินคุณธรรมกำรด ำเนินงำน ( Integrity  
Assessment) และดัชนีวัดควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐของส ำนักงำน ป.ป.ช. เข้ำด้วยกันแสะสร้ำง
เคร่ืองมือประเมินที่ผนวกหลักกำรประเมินเชิงภำพลักษณ์  (Perceptipn  Base) และหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
(Evidence Base)  โดยมีเป้ำหมำย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้ำหมำยทั้ง 7,571 แห่ง โดยมุ่งหวังให้เกิด
กำรบริหำรงำนที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และน ำผลที่ได้จำกกำรประเมินเพื่อใช้ใน
กำรก ำหนดนโยบำยกำรส่งเสริมธรรมำภิบำลและป้องกันกำรทุจริต     พัฒนำคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภำพลักษณ์ที่ ดีขึ้นในอนำคต แลเป็นกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  พ.ศ. 2542 

  ดังน้ัน  เพื่อให้กำรขับเคลื่ อนนโยบำยของรัฐบำลและคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติในกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล           
ทุ่งสง  จึงได้จัดแผนปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต  เพื่อเป็นมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบของภำครัฐ  ประจ ำปี 2560  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งสง  และเพื่อให้
ทุกหน่วยงำนในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งสง  ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำม



กำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งสง  ทั้งน้ีได้มุ่งเน้นให้กำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งสง  เป็นไปอย่ำงต่อเน่ือง  สร้ำงระบบรำชกำรที่มีควำมโปร่งใส  จัดระบบกำร
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนคุณธรรม จริยธรรม ควำมคุ้มค่ำ เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ปรับปรุง
ระบบกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพและสนับสนุนภำคประชำชนให้มีส่วนร่วมในกำรรณรงค์
และปลูกจิตส ำนึกค่ำนิยมของสังคมให้ประชำชนร่วมกันต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่รัฐ  ซึ่ง
เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งสง  ได้เล้งเห็นถึงควำมส ำคัญและตระหนักถึงปัญหำกำรทุจริต 
ปัญหำผลประโยชน์ซับซ้อน และกำรพัฒนำคุณธรรมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร  จึงได้จัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ ำปี 2560  เพื่อเป็นแผนปฏิบัติ
กำรในกำรด ำเนินกำรเรื่องควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งสง  อันจะเป็นกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพในองค์กรให้สำมำรถท ำงำนด้วยควำมโปร่งใส ตำมหลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  โดยประชำชนมี
ส่วนร่วมสำมำรถใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและรับผิดชอบ  ตลอดจนสำมำรถตรวจสอบได้ 

วิสัยทัศน์ 
“อบต.ทุ่งสง  เป็นองค์กรสาธารณชน  พร้อมมุ่งม่ันพัฒนา แหล่งข้อมูลศูนย์การเรียนรู้  อยู่คู่คุณธรรม 

พันธกิจ 
1. พัฒนำเส้นทำงคมนำคมและสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร    
2. ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร  จัดให้มีศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรเกษตร 
3. ส่งเสริม  สนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรและสังคมสงเครำะห์  ช่วยเหลือ พัฒนำสตรี  เด็ก  เยำวชน  ผู้สูงอำยุผู้

พิกำร  ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ด้อยโอกำส 
4. ส่งเสริม  สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ   
5. ส่งเสริม  สนับสนุน  กำรป้องกัน  กำรจัดระเบียบชุมชนและสังคม  ให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง 
6. ส่งเสริม  สนับสนุน  ศำสนำ  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ควำมรู้ประชำชนในเร่ืองสุขภำพ และคุณภำพชีวิตที่ดี 
8. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
9. สร้ำงควำมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภำพ ทุกคนมีควำมมั่นคงในชีวิต ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคม 
10. จัดกำรคุ้มครอง ดูแล บ ำรุงรักษำ อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 



  
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
เรื่อง  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง   

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
*************** 

    ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ได้มีค าสั่ งที่ 69/2557  ลงวันที่  18  มิถุนายน  2557  
เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ  
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวัง  เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต 
ประกอบกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ได้ประกาศนโยบาย/แนวทางการบริหารงาน  องค์การบริหารส่วน
ต าบลตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  เมื่อวันที่  1  
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 

 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐  เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

            ประกาศ   ณ   วันที่   13   กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

  
( นายวิธี  สุภาพ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
ที่   29 /2560 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ได้มีค าสั่งที่  69/2557  ลงวันที่  18  มิถุนายน  2557  
เร่ือง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ  
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ  
บริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวัง  เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต 
ประกอบกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ได้ประกาศนโยบาย/แนวทางการบริหารงาน  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  เมื่อ
วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 

เพื่อให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง   เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  จึงแต่งต้ังคณะท างาน
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐  ตามรายชื่อดังต่อไปน้ี 

1.  นายวิธี  สุภาพ   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ประธานคณะท างาน 
2.  นายณรงค์ชัย  ปรีชา            รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง        คณะท างาน   

       3.  นางสาววีระวรรณ  จริงบ ารุง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง                     คณะท างาน 
4.  นายประยงค์  โอฬาร์ศาสตร์   ผู้อ านวยการกองช่าง          คณะท างาน 
5.  นายยุทธพล  พรหมวิเศษ ผู้อ านวยการกองคลัง คณะท างาน 
6.  นางสาวลักษณา  จรจรัส หัวหน้าส านักปลัด                            คณะท างาน/เลขานุการ 
7.  สิบโทหญิงศุภิกา  นิคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 

     ให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังมีหน้าที่ พิจารณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูลวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561)  น ามาก าหนดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐  เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานต่อไป               

ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่   2   กมุภาพันธ์   พ.ศ. 2560 
      
 
 
                                                                          (นายวิธี  สุภาพ) 

                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 



ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง บริหารงาน 
                    ตามหลักธรรมาภิบาล 

 วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริม  เสริมสร้าง  จิตส านึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงาน
มีวินัยเคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา  ตลอดจนเป็นการวางรากฐาน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชนให้ปฏิบัติงานและด าเนิน 

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2  ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
1.3  ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุก 

หน่วยงานทุกส่วนราชการ 
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าท่ีด้วยหลักธรรมาภิบาล 

2.1  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการ 
ฝึกอบรม  เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2.2  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน 
ทางคุณธรรมและจริยธรรม 

2.3  ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลทุ่งสง  ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริตโดย
ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 
3.1  ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ปฏิบัติหน้าที่ 

ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
3.2  รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ 

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
3.3  ส่งเสริม เชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
3.4  ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                     

วัตถุประสงค์ 



เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาค
ประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  กับทุกภาคส่วนในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1.1  ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

กับองค์กรทุกภาคส่วน 
1.2  ให้มีการจัดต้ัง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพื่อด าเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่ 

เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหา รส่วนต าบลทุ่งสง  ตลอดจนการเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  จากทุกหน่วยงาน 
เพื่อน าไปประมวล วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระ
ในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ  
 ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อท าการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตโดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
 ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
 ๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความต่ืนตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 ๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลายรวมทั้ง
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลน้ัน 
 ๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
 ๒.๔ ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้กี่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
 ๒.๕ ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่ อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อมุ่งพัฒนาระบบและกลไกลในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน และ

มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกลความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาข้อบัญญัติ ข้อบังคับที่
เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
  
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 ๑.พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดจน และมี
ประสิทธิภาพ 
 ๑.๑ ให้ทุกหน่วยงาน  ที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีโครงสร้างของหน่วยงาน
อัตราก าลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 



 ๑.๒ ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงสร้างการตรวจสอบการบริหารราชการ โดยก าหนด
แยกอ านาจการบริหารงานออกจากอ านาจพิจารณาคดี เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอ านาจหน่ึงได้ 
 ๑.๓ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียงด้วยกันเอง 
 ๑.๔ ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมิน การใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเน่ืองและเป็นธรรม 
 ๒. สร้างกลไกลความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 ๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนกับภาคเอกชนหรือ
หน่วยงานตรวจสอบภายนอกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเน่ืองสร้างมาตรฐานทาง
วิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 
 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 ๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๑.๑ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง
ในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ 
 ๑.๒ จัดต้ังศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ตลอดจนให้มี
การศึกษาตัวอย่างกรณี (case study) 

2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ 
2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2 ก าหนดให้มีมาตรฐานเกี่ยวกับค่าตอบแทนของวิชาชีพ 
2.3 ก าหนดให้มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลรวมถึงการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 
2560 

หมายเหตุ 

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 .โครงการประกวดหมูบ่้านชุมชนเกื้อกูล - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2. โครงการก่อสร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

5,000  

๒.ส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกระดับได้เรียนรู้
และปฏบิัติงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1.การรับการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ อปท. 
(ITA) 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา. พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

50,000  

๓.ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชู
ความดี ความซื่อสัตย์สุจริต 

1.การส่งเสริมค่านิยมการปฏบิัติราชการด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 
2560 

หมายเหตุ 

๑.บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

1. การจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ต าบลทุ่งสง - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2. การจัดต้ังศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลทุ่งสง - ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

1. การแต่งต้ังประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการ
ต่างๆของ อบต.ทุ่งสง 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

2. โครงการจัดต้ังศูนย์ให้ค าปรึกษา/ศูนย์รับแจ้ง
เบาะแสการทุจริต 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

3. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันส าคัญทาง
ศาสนา 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

3.ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิด
ชูความดี ความสัตย์ซื่อสุจริต 

1.การส่งเสริมค่านิยมการปฏบิัติราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

- 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เสริมสร้างความเข้มแข้งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนทุ่งสง  
 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2560 
หมายเหตุ 

๑.จัดท าระบบตรวจสอบ ควบคุม 
และถ่วงดุลให้เหมาะสม 

1.การจัดวางระบบการควบคุมภายใน - ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.สร้างกลไกลความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานกับภาคเอกชน 

2.การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าท่ีของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่ วน
ต าบลทุ่งสง 

 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 
2560 

หมายเหตุ 

1.พัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถเจ้าหน้าที่รัฐในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

1. การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชมุชนต าบลทุ่งสง 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ 

2. โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากรตาม พ.ร.บ. ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 
2542  (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550และฉบับที่ 2
พ.ศ. 2554) 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 


