
 

 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
************************ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตกับมาตรการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องกับตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 69/2557 เรื่อง  
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  
ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของ
รัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ 
จึงได้จัดท ามาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ และเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ ต่อไป 

 เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการและปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติ ข้อมูล
ข่าวสารราชการ   พ.ศ. 2540     และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง     องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ  
จึงขอประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ฉบับนี ้

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                        ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน มีนาคม   พ.ศ.  2559 
 
                   วิระ  แก้วเพ็ง 

         (นายวิระ  แก้วเพ็ง) 
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ 



 

 

ค าน า 
 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้
เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม และการเมืองการปกครองและ
การบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้อย่างเท่าเทียม
ที่ต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการและพัฒนาคนควบคู่กันไปพร้อม ๆ กัน  โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจน
ค่านิยมอ่ืน ๆ ที่ถูกต้อง  รวมทั้งเข้าใจวิถีชีวิตที่มีความหมายและคุณค่าประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ ก าหนด มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานแอละส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้น
มิให้เกิดการทุจริตได้  

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ  อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องนี้    
โดยเห็นว่าการสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใส  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือ   ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตส านึก ค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรมและหลัก   ธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ   มีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ ปฏิบัติ
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีปีงบประมาณ 2559 ขึ้นเพ่ือมุ่งส่งเสริมสร้างจิตส านึก
และค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร , พนักงานส่วนต าบล , พนักงานจ้างและสมาชิกสภาฯ  ให้มีการปฏิบัติราชการ
ตามหลักธรรมมาภิบาล  ให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ   เอกชนและรัฐวิสาหกิจในการ
แก้ไขและป้องกันปัญหาการประพฤติมิชอบ  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ  และให้มีการพัฒนาระบบ  และกลไกการ
ตรวจสอบ  ควบคุม  การใช้อ านาจ  พร้อมกับพัฒนาสมรรถนะของพนักงานส่วนต าบลในการปฏิบัติราชการให้มี
ความโปร่งใส    เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางให้บรรลุภารกิจดังกล่าวข้างต้น 

    

 

   
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ   
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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ 

ที่   379/2559 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ  
********************* 

 ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ    โดยมุ่งเน้นการสร้าง  
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล    

   เพ่ือให้การจัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 

 ๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ   ประธานกรรมการ 
2. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ   กรรมการ 
3. ปลัดองค์การบริการส่วนต าบลเกาะเปียะ     กรรมการ 

   4. หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการ 
 5. ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
 6. ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
 7. นิติกร       กรรมการ 
  8. เจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ 

โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าทีด่ังนี้ 
1.  ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
2. วางแผน จัดท า ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
3. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
4. จัดท ารายงานติดตามและสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
5. หน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะเห็นควรเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมกับ

สภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ   
 
 

/ทั้งนี้......... 
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             ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       สั่ง  ณ  วันที่  30   เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕58  

 

        วิระ  แก้วเพ็ง 

                                                                          (นายวิระ  แก้วเพ็ง) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

หลักการเหตุผล 
 ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง   เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557        ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผนดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล    

 

 ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ ได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 - 2563  เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ความคุ้มค่า  เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์
ปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็น
เรื่องท่ีสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254๖   

 

วิสัยทัศน์  
“บริหารจัดการโปร่งใส่   ใส่ใจการมีส่วนร่วม  ปราบปรามการทุจริต” 

 

         พันธกิจ ( Mission ) 
        1. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่   ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เกาะเปียะ  ยึดหลักธรรมาภิบาล  
        2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ 
        3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
        4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะเปียะ ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
        5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะเปียะ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ 

                     บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

         วัตถุประสงค์ 

          เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ 
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  ให้ทุก
หน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนา ตลอดจน เป็นการ
วางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    
 

         มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
      1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
 1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกหน่วยงาน 
      2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล  คุณธรรมและ
จริยธรรม 
 2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม 
 2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม 
 2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะเปียะ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
       3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดยให้ยึดถือ
เป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 
 3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 3.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 3.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ         
          3.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

                วัตถุประสงค์ 
                เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาค
ประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัย    ในการแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 

               มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 

              1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ กับองค์กรทุกภาคส่วนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                   1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะเปียะ กับองค์กรทุกภาคส่วน 
                   1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพ่ือด าเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ ตลอดจนการเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ จากทุก
หน่วยงาน เพ่ือน าไปประมวล วิเคราะห์ เพ่ือใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
           1.3  ส่งเสริม  สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง  และเป็น
อิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
          1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือท าการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ โดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  
    2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ 
          2.1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ 
           2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย  
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
           2.3  ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
           2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
           2.5  ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือ  เพ่ือการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ 

             วัตถุประสงค์ 
 

     มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน  
และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบัญญัติข้อบังคับ
ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ   
     มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
              1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน   และมี
ประสิทธิภาพ 
            1.1 ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ ที่มีพันธกิจด้านการป้องกัน        และ
ปราบปรามการทุจริต  มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตราก าลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ   
                 1.2 ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ  สร้างระบบการตรวจสอบการบริหาร
ราชการ โดยก าหนดให้แยกอ านาจการบริหารงานออกจากอ านาจการพิจารณาคดี เพ่ือสามารถถ่วงดุล  หรือยับยั้ง
อีกอ านาจหนึ่งได้ 
      1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่าง หน่วยงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะเปียะ ด้วยกันเอง 
                  1.4 ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการ  
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม 
    2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ กับภาคเอกชนให้มีศักยภาพ ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ กับ
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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     ยุทธศาสตร์ที ่4  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติ
มิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ 

   วัตถุประสงค์ 
                        มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน     
   

            มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
     1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                   1.1 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน  และปราบปรามการ
ทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ 
                  1.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้    
ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติงาน  
                   ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
มาตรการ/แนวทาง

ด าเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ หมายเหตุ 
2559 

1.ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
๒.ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าทีทุ่กระดับ
ไดเ้รียนรู้และปฏิบัติ 
งานตามหน้าที่ด้วย
หลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
  
 

1.  ส่งเสริมการด าเนินงาน “เศรษฐกิจพอเพียง” ตาม
แนวพระราชด าริ 
 
 
 
 
2.1 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับพนักงานและ
สมาชิก อบต. 
๒.2 ส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม    
๒.3 จัดท าประกาศประมวลจริยธรรมแก่บุคลากรทั้ง
ฝ่ายประจ าและฝ่ายการเมือง 
๒.4 จัดท าคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับและระเบียบที่
เกี่ยวข้องประจ าตัวบุคลากรทุกคน  
 
  
 

50,๐๐๐ 
 
  
 
 
 

30,000 
 

50,000 
- 
 
- 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
มาตรการ/แนวทาง

ด าเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ หมายเหตุ 
2559 

1.บูรณาการระหว่าง
หน่ วยงานใ น ก า ร
ป้องกันและแก้ ไข
ปัญ ห า ก า ร ทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ 
 
๒.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
 
 

๑.๑   จัด เวทีประชาคมเ พ่ือกิจกรรมอันเป็น
สาธารณะประโยชน์ของท้องถิ่น 
1.2 ติดตั้งตู้แดงรับเรื่องร้องทุกข์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะเปียะ 
 
๒.๑ ปลูกต้นไม้เฉลิมกระเกียรติ   
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมของท้องถิ่น 

50,๐๐๐ 
10,000 

 
20,๐๐๐ 

 
 

30,000 
50,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ 
 

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

ปี 
2559 

  1. จั ด ท า ร ะ บ บ
ตรวจสอบ ควบคุมและ
ถ่วงดุลให้เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
๒. สร้ างกลไกความ
ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง
ห น่ ว ย ง า น กั บ
ภาคเอกชน 
 
 

๑.๑  จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
๑.๒  จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
๑.๓ จัดท ากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร          ราคากลาง 
ทางประกาศและเวปไซต์ของหน่วยงาน 
 
๑.๔  จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้จ่ายเงิน และ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
 
๒.๑ ติดตั้งเสียงตามสาย ณ ที่ท าการ อบต.เกาะเปยีะ 
 
2.2 ครอบครัวอบอุ่น 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 

300,000 
 

30,000 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
 

 
 

  
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ 

 

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

ปี 
2559 

1.พัฒนาสมรรถนะและ
ขี ดคว ามสามารถ
เจ้ าหน้ าที่ รั ฐในการ
ป้ องกั นและแก้ ไข
ปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

๑.๑ ฝึกอบรมสัมมนาของพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก 
สภา อบต. และคณะบริหาร 
 
๑.๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านความรู้แก่บุคลากร
ท้องถิ่น 

40๐,๐๐๐ 
 
 

100,000 
 
 

 
 
 

  
 



 

 

 


