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ค าน า 

          การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดความ
เสียหายในวงกว้างโดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจระบบสังคมระบบการเมืองการปกครองและการบริหาร
ราชการเป็นอย่างมากการแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมท่ีจะต้องประสาน
ความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการ
พัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกันโดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบมีวินัยตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆที่ถูกต้อง
รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 
           ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช. ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐก าหนดมาตรการหรือแนว
ทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้ 
           เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรมงานบริหารทั่วไปส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลบุเปือย จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุเปือย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุเปือย ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ก าหนดไว้และเป็นการถือปฏิบัติตามค าสั่ง คสช. 
ที ่69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติด้วย 
 

งานบริหารทั่วไป 
ส านักงานปลัดอบต.  

องค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

        หน้า 
1. ค าน า 
2. หลักการและเหตุผล          1  
3. วิสัยทัศน์           ๒ 
4. พันธกิจ           2  
5. ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต      3  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึกค่านิยมให้ทุกหน่วยงานของ     4  
องค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือยบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
7. ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกัน     5  
และปราบปรามการทุจริต 
8. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปราม    5  
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย 
9. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและ    6 
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย 
10. ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ     7 
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 – 2560  
11. ภาคผนวก           10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย 

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 - 2560 
หลักการเหตุผล 
           องค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการ
ปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆซึ่ง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีความเข้าใจ
ในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลางในการปฏิบัติงาน
และการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติซึ่งอาจมีสาเหตุ
มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิด
ขึ้นมาเป็นเวลานานและนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึนทั้งในเชิงขนาดและความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริตซึ่ง
ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 เรื่องมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนด
มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
 กระทรวงมหาดไทยได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 และคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทจริตระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนพัฒนาสามปีและเป็นการสอดคล้องกับการก าหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘เมื่อ
วันที่๓ธันวาคม๒๕๕๗โดยทางสานักงานป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน 
(Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงานป.ป.ช. เข้าด้วยกันและ
สร้างเครื่องมือประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์(Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Base) โดยมีเป้าหมายคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายทั้ง๗,๕๗๑แห่งโดยมุ่งหวังให้เกิดการ
บริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและน าผลที่ได้จากการประเมินเพ่ือใช้ในการ
ก าหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคตและเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  
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 ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนต าบล 
บุเปือย จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 – 2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บุเปือยและเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใสจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมความคุ้มค่าเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254๖ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติ
การด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปี 2558 เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการด าเนินการเรื่อง
โปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-ITA) 
ประจาป๒ี๕๕๘อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กรให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใสตามหลักนิติธรรม
หลักคุณธรรมโดยประชาชนมีส่วนร่วมสามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบตลอดจนสามารถตรวจสอบ
ได้ 

วิสัยทัศน์ 
“องค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลประสานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ” 

พันธกิจ ( Mission )  
1. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ

เปือยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย 
3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบุเปือยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบุเปือยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบุเปือย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึกค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย 
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีทัศนคติวิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือยรวมทั้งการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานมี
วินัยเคารพกฎหมายกฎและระเบียบที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาตลอดจนเป็นการวางรากฐานใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารเจ้าหน้าที่และประชาชนให้ปฏิบัติงานและด าเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
   1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุก

หน่วยงานทุกส่วนราชการ 
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือยมีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งมีการ

ฝึกอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
   2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือยได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
   2.3 ควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานการประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบุเปือยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริตโดยให้ยึดถือ

เป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 
   3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือยปฏิบัติหน้าที่

ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
   3.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยมยกย่องเชิดชูและเห็นคุณค่าของการ

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
   3.3 ส่งเสริมเชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย 
   3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือยในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือยเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้
เป็นกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลรวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือยกับองค์กรทุกภาคส่วนในการ

ป้องกันและแกไ้ขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบุ
เปือยกับองค์กรทุกภาคส่วน 
     1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพ่ือด าเนินการจัดระบบการข่าวเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือยตลอดจนการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือยจากทุกหน่วยงาน
เพ่ือน าไปประมวลวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

  1.3 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็น
อิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 

   1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือยโดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
องค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย 

   2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย 

   2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

   2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
   2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
   2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือมุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี

ประสิทธิภาพส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกองสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเทศบัญญัติข้อบังคับที่
เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
   1.1 ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือยที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตมีโครงสร้างของหน่วยงานอัตราก าลังการบริหารงานบุคคลและงบประมาณที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 

   1.2 ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือยสร้างระบบการตรวจสอบการบริหาร
ราชการโดยก าหนดให้แยกอ านาจการบริหารงานออกจากอ านาจการพิจารณาคดีเพ่ือสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีก
อ านาจหนึ่งได้ 

   1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุเปือยด้วยกันเอง 

   1.4 ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานควบคุมก ากับติดตามประเมินผลการใช้อ านาจในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม 

2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือยกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

   2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือยกับ
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือมุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน 
1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   1.1 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ 
   1.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้มีกระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้

ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study) 
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ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือยประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 – 2560 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างจิตส านึกค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย 
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

หมาย
เหตุ 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

1. ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

๑.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุเปือย 

 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

 

๒. ส่งเสริมให้บุคลากร
ทุกระดับได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

2.1 อบรมคุณธรรมจริยธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity and Transparency 
Assessment- ITA) ประจ าปี๒๕๕๘ 
2.2 อบรมคุณธรรมจรยิธรรมการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
- 

 

- 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
ไม่ใช้ 
งบประ
มาณ 

๓. ส่งเสริมค่านิยมการ
ยกย่องและเชิดชูความ
ดีความซื่อสัตย์สุจริต 

๓.๑โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

หมาย
เหตุ 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

1. บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

๑.๑ โครงการเสวนาสภากาแฟและรับ
ฟังความคิดเห็นเวทีประชาคม 
๑.๒ จัดท าตู้ปณ.และเว็ปไซต์แจ้งเหตุ
ทุจริต 
๑.๓ จัดท าตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้ง
เหตุทุจริตตามหมู่บ้าน 
1.๔ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และ
ศูนย์ด ารงธรรม 

 

45,000 
 

13,000 
 
- 
 
- 
 

45,000 
 

13,000 
 
- 
 
- 
 

45,000 
 

13,000 
 
- 
 
- 
 
 

 

๒.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
 

๒.๑ จัดตั้งเครือข่ายการป้องกันและเฝ้า
ระวังการทุจริตระหว่างชุมชนและ
องค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย 
2.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริต 
๒.๓ แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็น
คณะกรรมการในการด าเนินงานต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย 
2.4 ฝึกอบรมให้ความรู้ในการตรวจสอบ
และแจ้งข่าวการทุจริตแก่ประชาชน 

- 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
- 
 
 
- 

 
 
ไม่ใช้ 
งบประ
มาณ 

๓.ส่งเสริมค่านิยมการ
ยกย่องและเชิดชูความ
ดีความซื่อสัตย์สุจริต 

3.1 กิจกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริตประจ าปี 

- 
 
 

- 
 

-  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย 
 

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

หมาย
เหตุ ปี 

2558 
ปี 

2559 
ปี 

2560 
1.จัดท าระบบ
ตรวจสอบควบคุมและ
ถ่วงดุลให้เหมาะสม 
 

๑.๑ จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
๑.๒ จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
๑.๓ จัดท ากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารราคากลางทางประกาศและเว็ป
ไซต์ 
๑.๔ จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายเงินและเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้ 
งบประ
มาณ 

๒.สร้างกลไกความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานกับ
ภาคเอกชน 

๒.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
2.2 จัดโครงการองค์การบริหารส่วน
ต าบลพบสื่อมวลชน 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย 
 

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

หมาย
เหตุ ปี 

2558 
ปี 

2559 
ปี 

2560 
1.พัฒนาสมรรถนะ
และขีดวามสามารถ
เจ้าหน้าที่รัฐในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

๑.๑ จัดส่งเจ้าหน้าที่ของอบต.เข้าอบรม
หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งในและต่างประเทศ 
 
๑.๒ จัดท าศูนย์ข้อมูลความรู้กลางด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประชาชนทราบ 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 
 
ไม่ใช้ 
งบประ
มาณ 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย 

ที ่ ๘๑๖  /๒๕๕๘ 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย ประจ าปี 2558 และคณะกรรมการประเมิน 
ติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 2558 

……………………………………. 
          ตามหนังสือหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี  ที่อบ 0023.3/ว 6265 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2558  เรื่อง
การด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity 
and Transparency Assessment (ITA) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2558  ได้แจ้งว่าส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยโดยกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรื่อง การด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 
โดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
          เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย
เป็นไปตามวัตถุประสงค์จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 
2558 ประกอบด้วย 

1. ส.ต.ท.เรืองกิตติ์ อังกรรัมย์ ปลัดอบต.บุเปือย   ประธานกรรมการ 
 2. นายปรีชา  บุญเนตร รอง ปลัดอบต.บุเปือย  กรรมการ 
 3. นางสาวพักตร์วิตรี สิมพันธ์  หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการ 
 4. นางสาวรัชณ ี  เนืองศรี  หัวหน้าส่วนการคลัง  กรรมการ 
 5. นายสามารถ    เวียงวลัย  เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง  กรรมการ 
 6. นายวุฒิไกร  จัตตุพันธ์ นักวิชาการศึกษา   กรรมการ 

7. นางสาวรัตนาภรณ์ บุดชาลุน          บุคลากร    กรรมการ 
๘. จ.ส.อ.จิรพัฒน์ เย็นสรง   เจ้าพนักงานธุรการ  กรรมการ 
9. นางสาวพัชริน  นันทา  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล             กรรมการ/เลขานุการ 
10. นางสาวศิริรัตน์    คุลธิ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ           ผู้ช่วยเลขานุการ 

  
ให้ผู้ได้รับ..../ 



- ๒ - 

           ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่พิจาณากลั่นกรองศึกษาข้อมูลน ามาก าหนดและจัดท าเป็นแผนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ๒๕๕๘ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือยเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานต่อไป 

คณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี ๒๕๕๘ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุเปือยประกอบด้วย 

1. นายพระลานชัย พวงบุตร  นายกอบต.บุเปือย  ประธานกรรมการ 
 2. นายลอน  พินิจ  รองนายกอบต.บุเปือย  กรรมการ 
 3. นายสมคิด   คาดหมาย รองนายกอบต.บุเปือย  กรรมการ 
 4. ส.ต.ท.เรืองกิตติ์ อังกรรัมย์ ปลัดอบต.บุเปือย   กรรมการ 
 5. นายปรีชา  บุญเนตร รอง ปลัดอบต.บุเปือย  กรรมการ 
 6. นางสาวพักตร์วิตรี สิมพันธ์  หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการ 

7. นายประเสริฐ  ธรรมวงษ์ศา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการ 
๘. นางสาวรัตนาภรณ ์ บุดชาลุน        บุคลากร    กรรมการ 
๙. จ.ส.อ.จิรพัฒน์ เย็นสรง   เจ้าพนักงานธุรการ  กรรมการ 
๑๐. นางสาวพัชริน นันทา  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล               กรรมการ/เลขานุการ 
1๑. นางสาวศิริรัตน์    คุลธิ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ           ผูช้่วยเลขานุการ 

           ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการด าเนินการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องประเมิน 
ติดตามแผนป้องกันและปราบการทุจริตประจาปี 2558ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลตลอดจนเนินการ
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องประเมินติดตามแผนป้องกันและปราบการทุจริต
ประจ าปี 2558 และรายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือยต่อไป 

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่   30   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๘ 
 
 
 

 
      (นายพระลานชัย   พวงบุตร)  

          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย ประจ าปี ๒๕๕๘ 

……………………………………. 
          ตามหนังสือหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี  ที่อบ 0023.3/ว 6265 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2558  เรื่อง
การด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity 
and Transparency Assessment (ITA) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2558  ได้แจ้งว่าส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยโดยกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรื่อง การด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 
โดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
          องค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย ประจ าปี 2558 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย
เป็นไปตามวัตถุประสงค์จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   30   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 

 
  (นายพระลานชัย   พวงบุตร)  

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย 

 
 


