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  ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ 

   ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
  ********************************                     

  ตามมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการ
แหงชาติ ใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแปลงไปสูการปฏิบัติ และสํานักนายกรัฐมนตรีไดสั่งการใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ นั้น 

                      บัดนี้ คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ไดมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอประกาศใชแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

                   จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

         ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
                                          ลงชื่อ                
                                                                ( นายสนิท  บาทขุนทด ) 
               นายกองคการบริหารสวนตําบลสาํราญใต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                      คํานาํ 
 
     การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการ
พัฒนาศักยภาพและขีดสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งในปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึนอยางตอเน่ือง   ทํา
ใหเกิดความเสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครอง
และการบริหารราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานในภาครัฐซึ่งเปน
หนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถแขงขันกับตางประเทศไดอยาง
ทัดเทียม ที่จะตองประสานความรวมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ 
การบริหาร จัดการ และการพัฒนาคนควบคูไปพรอมกัน ๆ กัน โดยการปลุกฝงความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ มี
วินัย ตลอดจนคานิยมอ่ืนๆ ท่ีถูกตอง รวมทั้งเขาใจวิถีดําเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณคา 
 
     เพื่อใหการดําเนินการดังกลาว บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลสําราญ
ใตจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราบการทุจริต มิชอบขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐใหเกิดผลในทางปฏิบัติ และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธขององคการ
บริหารสวนตําบลสําราญใตใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศนกําหนดไว  
 
 
          องคการบริหารสวนตําบลสาํราญใต 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        สารบัญ 
 
เรื่อง             หนา 
คํานํา 
สารบัญ 
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต       ๑ 
หลักการและเหตุผล                    ๑ 
วิสัยทัศน                    ๑ 
พันธกิจ                     ๑ 
ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต                
ยุทธศาสตรที่ ๑           ๒ 
ยุทธศาสตรที่ ๒                    ๓ 
ยุทธศาสตรที่ ๓           ๔ 
ยุทธศาสตรที่ ๔           ๕ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแตละยุทธศาสตร                                            ๖ 
ยุทธศาสตรที่ ๑                      ๖ 
ยุทธศาสตรที่ ๒                   ๗ 
ยุทธศาสตรที่ ๓                                                                                      ๘ 
ยุทธศาสตรที่ ๔                                                                                      ๙ 
ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ  
ขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 

พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 
            หลักการเหตุผล 
             ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสราง ธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิ
ใหเกิดกาทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลง
นโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ไดกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการแผนดินที่มธีรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนโยบาย
สําคัญของรัฐบาล 

              ดังนั้น เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ ปองกัน
และแกไขปญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต    
จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ ขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต และเพื่อใหทุกหนวยงานใน องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 
ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 
ทั้งนี้ไดมุงเนนใหการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต เปนไป
อยางตอเนื่อง สรางระบบราชการที่มีความโปรงใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม ในการรณรงค และปลูกจิตสํานึกคานิยมของสังคมให
ประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงเปนเรื่องที่สอดคลองกับพระราช
กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖   
  
             วิสัยทัศน 
  
“ชุมชนนาอยู มุงสูเกษตรอุตสาหกรรม นําพาการกีฬา พฒันาแหลงทองเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญา
ทองถ่ิน ศูนยขอมูลเทคโนโลยีขาวสาร” 
 
              พันธกิจ ( Mission ) 
๑.  การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนใหเขมแข็ง 
๒.  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม 
๓.  การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง  โครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ 
๔.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีอยางมีคุณภาพ 
๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
                                                        

 



 
-๒- 

 
                ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
        ขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 
 
ยุทธศาสตรที่ ๑ เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต
บริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล 
 
         วัตถุประสงค 
                เพื่อสงเสริม เสริมสราง จิตสํานึกและคานิยม ใหทุกหนวยงานของ องคการบริหารสวนตําบล
สําราญใตบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทศันคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต  รวมทั้งการรณรงค  เผยแพร 
ประชาสัมพันธ ใหทุกหนวย งานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเปนกลไกในการแกไขปญหา การ
พัฒนา ตลอดจน เปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล
สําราญใตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  
                มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
๑. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดาํเนินชวีิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         ๑.๑ เสริมสรางความรูความเขาใจแกผูบริหาร เจาหนาท่ีและประชาชน ใหปฏิบัติงานและดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
        ๑.๒ ประยุกตการนําหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
        ๑.๓ สงเสริมการเรียนรูหรือการฝกอบรมเก่ียวกับการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกทุกหนวยงาน 
๒. สงเสริมใหเจาหนาท่ีทุกระดับไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยหลักธรรมาภิบาล 
   ๒.๑ สงเสริมใหเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสาํราญใต มีความรู ความเขาใจ รวมทั้งมีการ
ฝกอบรม เพื่อใหปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๒.๒ สงเสริมใหเจาหนาที่ของ องคการบริหารสวนตําบลสาํราญใต ไดประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๒.๓ ควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจาหนาท่ีของ องคการบริหารสวน
ตําบลสาํราญใตใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
๓. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจรติ และการตอตานการทุจริต โดยใหยึดถือ 
เปนคานิยมกระแสหลักของชาติ 
  ๓.๑ สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหเจาหนาที่ของ องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต ปฏิบัติหนาที่
ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม  
  ๓.๒ รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหสังคมมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคณุคาของการประพฤติ 
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๓.๓ สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรือบุคคลที่มีผลงาน ดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ 
องคการบริหารสวนตําบลสาํราญใต 
  ๓.๔ สงเสริม สนับสนุน ใหทุกหนวยงานรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 



                                                            -๓- 
 
ยุทธศาสตรที่ ๒ บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและแกไขปญหาการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
 
               วัตถุประสงค 
                เพื่อประสานความรวมมือระหวางหนวยงานของ องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต ในการ
ปองกัน และแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนใน
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต เสริมสรางและ
พัฒนาเครือขายภาคประชาชนใหเปนกลไกในการตรวจสอบ ถวงดุล รวมถึงการสรางหลักประกันความปลอดภัย
ในการแจงขอมูลหรือเบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  
         มาตรการ/แนวทางดําเนนิงาน 
                 

๑. บูรณาการ ระหวาง หนวยงาน ภายในองคการบริหารสวนตําบลสาํราญใต กับองคกร ทุกภาคสวนใน
การปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     ๑.๑ ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางองคการบริหารสวนตําบล
สําราญใต กับองคกรทุกภาคสวน 
    ๑.๒ ใหมีการจัดตั้ง “ศูนยการขาวกลาง ” เพื่อดําเนินการจดัระบบการขาว เก็บรวบรวมขอมูล
ที่เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต ตลอดจนการเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานการทจุริต หรือประพฤติมิชอบใน องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต จากทุก
หนวยงาน เพ่ือนําไปประมวล วิเคราะห เพื่อใชในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครฐั  
     ๑.๓ สงเสริม สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานสื่อสารมวลชน ใหมีความเขมแข็ง และ
เปนอิสระในการทําหนาที่ตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ 
   ๑.๔ สงเสริม สนับสนุนให มีระบบอินเทอรเน็ตเพื่อทาํการเผยแพร ประชาสัมพันธในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต โดยใหมีเว็บบอรดเพื่อติดตอสื่อสาร
ระหวางกัน  
           ๒. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 
    ๒.๑ เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหภาคประชาชนมีความตื่นตัวตอสภาพปญหาการทุจริต
และประพฤตมิชิอบในองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 
    ๒.๒ สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหมีความสะดวกหลากหลาย 
รวมท้ังสรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคล หนวยงานหรือขอมูลนั้น  
    ๒.๓ สงเสรมิสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร  
    ๒.๔ กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหไดรับรางวลัตอบแทน 
    ๒.๕ ใหองคกรหรือบุคลากรดานสื่อสารมวลชนเปนสื่อกลางในการแสวงหาความรวมมือเพื่อ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลสาํราญใต 
 
 
 
 

 



                                                             -๔- 
 
ยุทธศาสตรที่ ๓ เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ   
                   องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 
 
           วัตถุประสงค 
                 มุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม ชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ สงเสริมการกระจายอํานาจสูระดับกอง สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานภาครฐักับ
ภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกันและปราบปรามการทจุริต ปรบัปรุง แกไข และพัฒนาเทศบัญญัติ
ขอบังคับท่ีเอ้ือประโยชนตอการทุจริตหรือเปนอุปสรรคตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมี
ประสิทธิภาพ  
          มาตรการ/แนวทางดําเนนิงาน 
          ๑. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม ชัดเจน และมี 
ประสิทธิภาพ 
    ๑.๑ ใหทุกหนวยงานในองคการบริหารสวนตาํบลสาํราญใตท่ีมีพันธกิจดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต มีโครงสรางของหนวยงานอัตรากําลงัการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม
สอดคลองกับภารกิจและความรบัผิดชอบ  
     ๑.๒ ใหหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต สรางระบบการตรวจสอบการบริหาร
ราชการ โดยกําหนดใหแยกอํานาจการบริหารงานออกจากอํานาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถวงดลุหรือยับยั้ง
อีกอํานาจหนึ่งได  
    ๑.๓ สนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจระหวางหนวยงานขององคการ
บริหารสวนตําบลสําราญใตดวยกันเอง 
    ๑.๔ ใหหนวยงานทุกหนวยงาน ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใชอํานาจในการ  
ปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตดวยความรวดเร็วตอเนื่อง และเปนธรรม 
           ๒. สรางกลไกความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลสาํราญใตกับภาคเอกชนใหมี
ศักยภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
    ๒.๑ วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต
กับภาคเอกชนหรือหนวยงานตรวจสอบภายนอก ในการปองกันและปราบปรามการทุจรติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๕- 
 



ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาศกัยภาพเจาหนาที่ของรัฐ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติ  มิ
ชอบขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 
         วัตถุประสงค 
           มุงพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐใหสัมฤทธิผลไดอยางมปีระสิทธิภาพ เพื่อแกไขสภาพปญหาการทุจริตใหเปนระบบอยางตอเนื่อง 
สรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาคสวน                                   
        มาตรการ/แนวทางดําเนนิงาน 
        ๑ พัฒนาสมรรถนะและขดีความสามารถเจาหนาท่ีของรฐัในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
     ๑.๑ กําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐตองรับการฝกอบรมหลักสูตรดานการปองกัน และปราบปราม
การทุจริตทั้งในและตางประเทศเพ่ือใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิชาชพี 
    ๑.๒ จัดตั้งศูนยขอมูลความรูทางวิชาการเพ่ือใหมีกระบวนการเรียนรู และการถายทอดความรู 
ตลอดจนใหมีการศึกษาตัวอยางกรณี (case study) 
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