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ค ำน ำ 
 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องท าให้เกิดความ เสียหายในวงกว้างโดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจระบบสังคมระบบการเมืองการ
ปกครองและการบริหาร ราชการเป็นอย่างมากการแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีหน่วยงานในภาครัฐซึ่ง
เป็นหน่วยงานหลักในการ ขับเคล่ือนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
อย่างทัดเทียมท่ีจะต้องประสาน ความร่วมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการและการ พัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบ
มีวินัยตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ ท่ีถูกต้อง รวมท้ังเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณค่า ประกอบกับคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติหรือ คสช. ได้มีค าส่ังท่ี 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบโดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐก าหนดมาตรการหรือแนว ทางแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วน ร่วมจากทุกส่วนใน
การตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้ เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้       
อย่างเป็นรูปธรรม  

องค์การบริหารต าบลเกษมทรัพย์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2558 – 2560 ขององค์การบริหารต าบลเกษมทรัพย์ขึ้น  เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
องค์การบริหารต าบลเกษมทรัพย์ ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ก าหนดไว้และเป็นการถือ
ปฏิบัติตามค าส่ัง คสช. ท่ี 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่ง
เป็นนโยบายระดับชาติด้วย 
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บทน า 
 

หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึด

หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นท่ีส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบท่ีกฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 

   นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการซึ่ง
รวมท้ังราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีมีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาใน
ระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ท่ีส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรท่ีมี อ านาจหน้าท่ี ตามกฎหมาย และด้วยเหตุท่ีว่านี้ ได้มีส่วน
ท าให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์
ส่อไปในทางท่ีเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะท่ีเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

 จากสภาพปัญหาท่ีพบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามส่ือส่ิงพิมพ์ หรือส่ือประชาสัมพันธ์ จะพบว่า
ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปช่ันเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 

 ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเช่ือมั่นให้กับหน่วยงานท้ังภายใน
และภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การตรวจสอบการท างาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลท่ีมีส่วนส าคัญท่ีจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริตหรือ
การทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร  ซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกๆต าแหน่ง จะต้องมีจิตส านึกค่านิยม ทัศนคติท่ีช่ืนชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่นและประชาชนก็จะเช่ือมั่นและไว้วางใจ ศรัทธา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหนึ่งท่ีจะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการปูองกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการปูองกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
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วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

1. เพื่อใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคล่ือนมาตรการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

2. เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ปฏิบัติราชการโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

3. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ   
มิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

4. เพื่อให้ระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดย   
มิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

5. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการปูองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างท่ัวถึง 
 
เป้าหมาย 

1. ข้าราชการท้ังฝุายการเมืองและฝุายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ตลอดจน
ประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีไปในทางท่ีมิชอบทุกฝุาย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีระบบการปฏิบัติงานท่ีสามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าท่ี และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเย่ียงอย่าง 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกัน และ 
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม 
และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต 
 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1. คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีจิตส าส านึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

2. ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝูาระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์ 

3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
6. องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการ

ปูองกันการทุจริต 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย ์
อ าเภอปักธงชัย  จงัหวดันครราชสีมา
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ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลเกษมทรพัย ์
 การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์นั้น  เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา  ตลอดจนร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษมทรัพย์จะสมบูรณ์ได้  จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน  ในพื้นท่ีเกิดความตระหนักร่วมกัน
ในการแก้ไขปัญหาและมีความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง  องค์การบริหารส่วนต าบล    
เกษมทรัพย์ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  นอกจากนี้ยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมท่ีจะเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  โดยยึดกรอบแนวทางใน
การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเองในท้องถิ่น 

 การวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ท้ังนี้ เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ีท่ีจะเข้าไป
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นท่ีให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสภัยคุกคามในการด าเนินการตามภารกิจหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ก าหนดวิธีการ
ด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ท้ังนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้
ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 
  5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
   (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 

 (2) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร (มาตรา 68 (1)) 
 (3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น  (มาตรา 68 (2)) 
 (4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68 (3)) 
 (5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา 16 (4)) 
 (6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 
 

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 (1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6))   
 (2) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3))   
 (3) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ   
(มาตรา 68 (4))   
(4) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส  
(มาตรา 16 (10))  
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย (มาตร 16 (2))   
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(มาตรา 16 (5))   
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(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19))   
5.3 ด้านการจัดการระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่ 

เก่ียวข้องดังนี้ 
(1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4))   
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68 (8))   
(3) การผังเมือง (มาตรา 68 (13))   
(4) การจัดให้มีท่ีจอดรถ (มาตรา 16 (3)) 
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17))   
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 
 

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่ 
เก่ียวข้องดังนี้ 

(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6)) 
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5)) 
(3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7)) 
(4) ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10)) 
(5) การท่องเท่ียว (มาตรา 68 (12)) 
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68 (11)) 
(7) การส่งเสริมการฝึกฝนและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6)) 
(8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7)) 
 

5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่ 
เก่ียวข้องดังนี้ 

(1) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (มาตรา 67 (7)) 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังก าจัดมูลฝอยและส่ิง 
ปฏิกูล (มาตรา 67 (2)) 
(3) การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ (มาตรา 17 (12)) 
 

5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีภารกิจที่ 
เก่ียวข้องดังนี้ 

(1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(มาตรา 67 (8)) 
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น(มาตรา 17 (18)) 
 

5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ มีภารกิจ 
ที่เก่ียวข้องดังนี้ 

(1) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม 
ความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9)) 
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน(มาตรา 16 (16)) 
(3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีของ อปท.(มาตรา 17 (3)) 
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(4) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าท่ีเช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(มาตรา 17 (16)) 

  ภารกิจท้ัง 7 ด้าน ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพื้นท่ีประกอบด้วย การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 
ภารกิจหลกั และภารกิจรอง ที่องค์การบรหิารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ จะด าเนนิการ 
ภารกิจหลัก 

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน เป็นต้น 
2. การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟูา น้ าประปา เป็นต้น 
3. การรักษาความสะอาดถนน ทางน้ า ทางเดิน ท่ีสาธารณะ รวมท้ังการก าจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล 
4. การปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
5. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร 
7. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
8. การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ราษฎร 
9. การฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
11. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
12. การส่งเสริมและเสริมสร้างให้ราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง 
13. การส่งเสริมการเกษตรและประกอบอาชีพทางการเกษตร 
14. การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

ภารกิจรอง      
            1. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
            2. การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
            3. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
            4. การคุ้มครองดูและและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
            5. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่น 
            6. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
            7. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
            8. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า 
            9. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
            10. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
            11. การจัดการ การบ ารุง และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
            12. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ทางสญัจรแข็งแรงคงทน ประชาชนอยู่ดีกนิดี 
มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ สิ่งปฏกิูลไม่มี” 

 

พันธกิจ (Mission)  
1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
2. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
3. ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
4. คุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

จุดมุ่งหมาย (Goals)เพื่อการพัฒนา 
1. การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว 

 2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง 
 3. ประชาชนมีน้ าอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 
 4. ส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
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ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย ์
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2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ  (SWOT)  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เกษมทรพัย ์
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 มีค าสั่งแบ่งโครงสร้างของ อบต.เกษมทรัพย์

ชัดเจน คลอบคลุมอ านาจหน้าท่ีตามภารกิจ และ 
สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่
ได้รับเพ่ิมข้ึนหรือถ่ายโอน 

W1 บุคลากร อบต.ยังขาด ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบในการบริหารงาน 

S2 มีแผนพัฒนาท่ีชัดเจน และมีการบูรณาการจัดท า
แผน การท างาน ร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วน
ราชการอื่น 

W2 ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมีสงูต่อ
การให้บริการของ อบต.ในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนแต่ อบต.ไม่สามารถตอบสนองด าเนินการ
ให้ได้ทุกอย่าง 

S3 มีค าสั่งแบ่งงานหรือการมอบอ านาจการ
บริหารงานตามล าดับชั้น 

W3 คนในท้องถ่ินมีปัญหาหน้ีสินอันเก่ียวเน่ืองกับการ
ประกอบอาชีพหรือค่ายใชจ้่ายในการด ารงชีวิต
ประจ าวันในอัตราสูง 

S4 ผู้บริหารท้องถ่ินก าหนดนโยบายได้เองภายใต้
กรอบของกฎหมาย 

W4 ประชาชนด่ืมสุราเป็นจ านวนมาก ส่งเสริมเสียต่อ
สุขภาพ 

S5 มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเอง
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในต าบล 

W5 มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จ านวนมากท าให้ท าให้
การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 

S6 สภา อบต.สามารถออกข้อบัญญัติได้เอง ภายใต้
กรอบกฎหมาย 

W6 บุคลากรมีน้อย ท าให้ต้องรับผิดชอบงานหลายอย่าง 
ในขณะที่ภารกิจมากข้ึน ท าให้เกิดการท างานไม่มี
ความต่อเน่ือง  

S7 สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจ
และก าลังงบประมาณ 

W7 ขาดแคลนน้ าใช้อุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

S8 ผู้บริหารและฝุายนิติบัญญัติมาจากการเลือกต้ัง
ของประชาชนโดยตรงท าให้เข้าใจปัญหาความ
เดือดร้อน และความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง 

W8 การแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น ยาบ้า 

S9 มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง  
ท าให้คล่องตัวในการบริหารงาน 

W9 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน และ
ความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดงออกความคิดเห็น 

S10 มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอและทันสมัย 

W10 ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบ
อาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืชเชิงเด่ียว ฯลฯ 

S11 มีพ้ืนที่ขนาดต าบลขนาดกลางง่ายต่อการบริหาร 
และดูแลอย่างทั่วถึง 

W11 ปัญหาหมอกควันในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว 

S12 เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการได้
อย่างรวดเร็ว 

W12 งบประมาณค่อนข้างน้อย ท าให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนยังครอบคลุมไม่ได้เพียงพอ 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S13 สภาพของพ้ืนดิน มีคุณภาพค่อนข้างสมบูรณ์

เหมาะกับการปลูกพืชได้ทุกชนิด 
W13 ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน

ครอบคลุมในทุกด้าน 
S14 มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาค

ประชาชนในทุกชุมชน 
W14 ขาดการอนุรักษ์ในขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 
S15 มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่าง

ต่อเน่ือง 
W15 เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมทางศาสนา  
S16 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่เหมาะสม W16 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและอนุรักษ์ 

บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
S17 ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนด

นโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 

  

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
O1 มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมากข้ึน

ตามแผนกฎหมายกระจายอ านาจฯ 
T1 อ านาจหน้าหน้าท่ีตามแผนกระจายอ านาจฯ บาง

ภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 
O2 แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากข้ึน 

ตามล าดับแผนกระจายอ านาจฯ และการจัดเก็บ
รายได้เองของ อบต. 

T2 การให้ความอิสระ อบต.จากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ 
ยังต้องอยู่ภายใต้การก ากับ ควบคุมดูแลจาก ส่วน
ภูมิภาค ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

O3 มีอ่างเก็บน้ าหนองขวาง ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็น
แหล่งท้องเท่ียวได้ 

T3 การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับ
ภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถ่ิน 

O4 กฎหมายกระจายอ านาจฯ เอ้ือต่อการ
บริหารงานของ อบต. 

T4 ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหน้ีสิน ขาดทุน คุณภาพ
ต่ าผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มีราคาตกต่ า 

O5 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความ
สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการ
ท างานมากข้ึน 

T5 ปัญหาแรงงานภาคการเกษตร 

O6 ประชาชนมีความสมคัรสมานสามคัคีกันดี มี
ความขัดแย้งทางการเมือง ทางความคิดเห็นน้อย 

T6 การอพยพแรงงานของคนในพ้ืนที่ เน่ืองจากแหล่ง
งานรองรับไม่เพียงพอ 

O7 มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้
เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน 
และประชาชนในต าบล 

T7 ประชาชนสง่ บุตร – หลาน ไปเรียนต่างจังหวัด ท า
ให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายสงู 

O8 มีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ ต้ังแต่ เด็กก่อนวัยเรียน 
ถึง มัธยมตอนต้น และมีศูนย์การเรียนรู้นอก
ระบบ ซึ้งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัด
การศึกษาอย่างทั่วถึง 

T8 ภัยธรรมชาติ เช่น ฤดูฝนมีน้ าท่วม ฤดูแล้งมีภัยแล้ง
ขาดน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

O9 มีโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพชุมชนครอบคลุมทั้ง
พ้ืนที่อย่างเพียงพอ รวมถึงการให้บริการฟรีใน
เรื่องรับสง่ผู้ปุวยฉุกเฉิน หรือตามแพทย์นัด 

T9 ความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อการ
จัดสรรงบประมาณของ อบต.  
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
O10 การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหายาเสพ

ติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดและอ าเภอ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ อบต. 

T10 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

O11 น าข้อมูลจาการจัดท าเวทีประชาคม  
จัดท าโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุนด้านต่าง 
ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน 

T11 ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาพ้ืนที่ และไม่ให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของท้องถ่ินและของภาครัฐ 

O12 มีความสามัคคีของคนในสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันใช้สันติวิธีเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

T12 ขาดความรู้ความเข้าใจเรืองประชาคมอาเซียน และ
ภาษาต่างประเทศ 

O13 มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับท้องถ่ินท า
ให้การบริหารจัดการมีความต่อเน่ือง 
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ส่วนที่ 3 
กรอบแนวคดิการจดัท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2558 - 2560) 
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ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย ์

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
                         บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ 

          เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  รวมท้ังการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ทุก
หน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย  กฎ  และระเบียบ  ท่ีจะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนา ตลอดจนเป็น
การวางรากฐานในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    

         มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีและประชาชน ให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
 1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุก
หน่วยงาน 
 2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าท่ีด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  มีความรู้ ความเข้าใจ รวมท้ังมี
การฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์   ได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
  2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
 3.  ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต  โดยให้
ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 
  3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
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  3.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  3.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์   
  3.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์   
 

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

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ 
     ประพฤติมิชอบ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เสริมสร้างและพัฒนา
เครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ  ถ่วงดุล  รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยใน
การแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  

      มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

   1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์กับองค์กรทุกภาคส่วนใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
            1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล    
เกษมทรัพย์กับองค์กรทุกภาคส่วน 
 1.2 ให้มีการจัดต้ัง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพื่อด าเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลท่ี
เกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ตลอดจนการเช่ือมโยง 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จากทุก
หน่วยงาน เพื่อน าไปประมวล วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 1.3 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านส่ือสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง และเป็น
อิสระในการท าหน้าท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
 1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อท าการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ โดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อส่ือสารระหว่างกัน  
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
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 2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความต่ืนตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
           2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย 
รวมท้ังสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
           2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
           2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
           2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 

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

 ยุทธศาสตร์ที่ 3   เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
                           ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  

วัตถุประสงค์ 

               มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน  
และมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกอง  สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
กับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ปรับปรุง  แก้ไข และพัฒนาข้อบัญญัติ
ข้อบังคับท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ   

 

      มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
   1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ  
 1.1 ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ท่ีมีพันธกิจด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตราก าลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ   
 1.2  ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ สร้างระบบการตรวจสอบการบริหาร
ราชการ โดยก าหนดให้แยกอ านาจการบริหารงานออกจากอ านาจการพิจารณาคดี  เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือ
ยับย้ังอีกอ านาจหนึ่งได้ 
 1.3  สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษมทรัพย์ด้วยกันเอง 
 1.4  ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการ  
ปฏิบัติงานด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม 
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 2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์กับภาคเอกชนให้มีศักยภาพใน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์กับ
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
 

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

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีข่องรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ    
     มิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 

วัตถุประสงค์ 

 มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  สร้าง
มาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน  

 

      มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
   1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 1.1 ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการปูองกัน  และปราบปรามการ
ทุจริตท้ังในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ 
 1.2 จัดต้ังศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้    
ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study) 
 

********************** 
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ส่วนที่ 4 
แผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 (พ.ศ. 2558 - 2560) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์          
                    ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ หมาย

เหตุ ป ี2558 ปี 2559 ปี2560 

1. ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 
 
๒. ส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับได้
เรียนรู้และปฏิบัติ 
งานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

๑. ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 
 
๒.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๒.๒ จัดท าประกาศประมวลจริยธรรมแก่
บุคลากรท้ังฝุายประจ าและฝุายการเมือง 
๒.๓ จัดท าคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องประจ าตัวบุคลากร 
ทุกคน  

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบ 

ประมาณ 

 

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ หมาย

เหตุ ป ี2558 ปี 2559 ปี2560 

๓. ส่งเสริมค่านิยม
การยกย่องและเชิด
ชูความดี ความ
ซ่ือสัตย์สุจริต 
 
 
 

๓.๑ โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 
 
 
๓.๒ ประกวดค าขวัญ บทความ ด้านการ
ปูองกันการทุจริต 

- 
 
 

5,000 

- 
 
 

5,000 

- 
 
 

5,000 
 
 

ไม่ใช้ 
งบ 

ประมาณ 

 

********************** 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ หมาย

เหตุ ป ี2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน 
ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติ 
มิชอบ 
 
 
 
๒.ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 

 

 

๑.๑ โครงการรับฟังความคิดเห็นเวที
ประชาคม 
๑.๒ จัดท าตู้ ปณ. และ เวปไซต์ แจ้ง
เหตุทุจริต 
๑.๓ จัดท าตู้รับฟังความคิดเห็นและ
แจ้งเหตุทุจริต ตามหมู่บ้าน 
๔.จัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และ
ศูนย์ด ารงธรรม 
 
๒.๑ จัดต้ังเครือข่ายการปูองกันและ 
เฝูาระวังการทุจริตระหว่างชุมชนและ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
2.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริต 
๒.๓ แต่งต้ังประชาชนร่วมเป็น
คณะกรรมการในการด าเนินงานต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เกษมทรัพย์ 
2.4 ฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
ตรวจสอบและแจ้งข่าวการทุจริตแก่
ประชาชน 

๓๐,๐๐๐ 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

       - 
 

 
 

- 

๓๐,๐๐๐ 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
     - 
     - 

 
 
 
- 

๓๐,๐๐๐ 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

     - 
 
 
 
- 

 
 
 

ไม่ใช้ 
งบ 

ประมาณ 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบ 

ประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
ปี  25๕๙ ปี 25๖๐ ปี 256๑ 

1. จัดท าระบบ
ตรวจสอบ ควบคุม
และถ่วงดุลให้
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
๒. สร้างกลไกความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานกับ
ภาคเอกชน 

๑.๑ จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม 
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
๑.๒ จัดกิจกรรมลดความเส่ียงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
๑.๓ จัดท ากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ราคากลาง ทางประกาศ
และเวปไซต์ 
๑.๔ จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
แผนการใช้จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ 
 
๒.๑ จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
2.2 จัดโครงการองค์การบริหารส่วน
ต าบลพบส่ือมวลชน 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

      - 
      - 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

      - 
      - 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

      - 
- 
 
 

 

 

 

ไม่ใช้ 

งบ 

ประมาณ 

 

********************** 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ 
                     มิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ หมาย

เหตุ ป ี255๙ ป ี 25๖๐ ปี 256๑ 

1. พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความ 
สามารถเจ้าหน้าที่
รัฐในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

๑.๑ จัดส่งเจ้าหน้าท่ีของ อบต.เข้าอบรม
หลักสูตรการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตท้ังในและต่างประเทศ 
๑.๒ จัดท าศูนย์ข้อมูลความรู้กลางด้าน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

 
 
 

ไม่ใช้ 
งบ 

ประมาณ 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
เร่ือง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕๖0) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
................................................. 

 
ด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การด าเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency 
Assessment (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity 
Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต (พ.ศ. 2558 - 2560) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2558 - 2560) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์
ต่อไป 
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ. ๒๕57 
 
 

(นางสาวน้อย สดสระน้อย) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 
 
 
  



 
 

 
 
 

ค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
   ท่ี  258 / 2557 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(พ.ศ. 2558-2560) และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2558-2560) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
_________________________ 

 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การด าเนินโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency 
Assessment (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity 
Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

เพื่อให้การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปราบการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
เกษมทรัพย์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปราบการ
ทุจริต (พ.ศ. 2558-2560) ประกอบด้วย  

 1.  นายชูชาติ ท่อนส าโรง ปลัด อบต.เกษมทรัพย์ ประธานกรรมการ 
 2.  นางดาหวัน สุวรรณกาษา ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
 3.  นายภูมิพันธ ์ กุดสระน้อย ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
 4.  นางสาวกชกร บุญเทพ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
 5.  นางสาวเอมอร สุริยวงศ์ หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการ 
 6.  นางฐณัชญ์พร   วีรภัทรพุฒิพร   นักพัฒนาชุมชน กรรมการ 
 7.  นางสาวจีรนันท์ เมืองกลาง บุคลากร กรรมการ/เลขานุการ 
 

 ให้ ผู้ได้รับการแต่งต้ังมีหน้าท่ีพิจารณากล่ันกรองการศึกษาข้อมูลน ามาก าหนดและจัดท าเป็น
แผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปราบการทุจริต (พ.ศ. 2558 -2560) ขององค์การบริหารส่วนต าบล      
เกษมทรัพย์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต          
(พ.ศ. 2558-2560) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ประกอบด้วย 
 1. นางสาวน้อย สดสระน้อย นายก อบต.เกษมทรัพย์ ประธานกรรมการ 
 2. นายอธิป พันธุ์โพธิ์ รองนายก อบต.เกษมทรัพย์ กรรมการ 
 3. นายจันทร์ ท่อนส าโรง รองนายก อบต.เกษมทรัพย์ กรรมการ 

/4. นางสาว... 



-2- 
 
 4. นางสาวมนต์ณัฐ   ใจมนต์ นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ 
 5. นายปราโมทย์ พจน์ฉิมพลี นายช่างโยธา กรรมการ 
 6. นางสาวกัญญาวีร์ พงศ์ฐิติกร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กรรมการ/เลขานุการ 
 

 ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีในการด าเนินการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ติดตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2558-2560) ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
ตลอดจนด าเนินการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องประเมินติดตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2558-2560 และรายงานและรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ต่อไป 
  

ท้ังนี้ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีโดยเคร่งครัด 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  29  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕57 
 

 
 

(นางสาวน้อย  สดสระน้อย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 
 
 
 
 
 
 


