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แผนปฏิบัติการด้านป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะป ุ
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕8-2560 

 
หลักการเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจ
รัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ
ด้านต่างๆ ซ่ึงด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนให้แก่คนในท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชการ
ส่วนกลางในการปฏิบัติงานและการดาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน
และประเทศชาติซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือได้ใช้อ านาจ
ในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
อันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานและนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงขนาดและ
ความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริตซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช.ตามคาสั่งคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติที่ ๖๙ / ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้               
ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนด
มาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมมาภิบาลในการ
บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการ
ทุจริตได้ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์ โอชานายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่  ๑๒ กันยายน ๒๕๕8 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผน
ดินที่มีธรรมมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยได้จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม๒๕๕๗ และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 ให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทจริตระยะท่ี๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีและเป็นการสอดคล้องกับการก าหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจ า 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม๒๕๕๗ โดยทางสานักงานป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ของสานักงานป.ป.ช. เข้าด้วยกันและสร้างเครื่องมือประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์
(Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence Base) โดยมีเป้าหมายคือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป้าหมายทั้ง๗,๕๗๑แห่งโดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและนาผลที่ ได้จากการประเมิน เ พื่อ ใช้ในการก า หนดนโยบายการส่ง เสริม ธรรมมา              
ภิบาลและป้องกันการทุจริตพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ที่
ดีขึ้นในอนาคตและเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตพ.ศ. ๒๕๔๒ 



๒ 

 

ดังนั้นเพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
กะปุ จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕57 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
กะปุ และเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ  ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุเป็นไปอย่างต่อเนื่องสร้างระบบ
ราชการที่มีความโปร่งใสจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมความ
คุ้มค่าเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาค
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและ
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี ๒๕58เพ่ือ
เป็นแผนปฏิบัติการในการด าเนินการเรื่องโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity 
and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปี ๒๕58  อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กรให้
สามารถท างานด้วยความโปร่งใสตามหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมโดยประชาชนมีส่วนร่วมสามารถใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบตลอดจนสามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามแผนจังหวัดเพชรบุรีใสสะอาด 
 
วิสัยทัศน์ 
 “ ใส่ใจการบริการมีบริหารจัดการที่ดี 

สาธารณูปโภคครอบคลุมทุกพื้นที่คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า ” 

พันธกิจ ( Mission )  
 
 ๑. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๒. จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๓.  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากร 

 ๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต           
และทรัพย์สิน และระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 

 ๕. ส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐกิจ 

 ๖. การบริหาร และการบริการประชาชน 

 
 



๓ 

 

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
หนองกะป ุ

 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ เสริมสร้างจิตสานึกค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง 
                   กะปุบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกะปุบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลโดยมีทัศนคติวิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อ
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุรวมทั้งการรณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานมีวินัยเคารพกฎหมายกฎและระเบียบที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการ
พัฒนาตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกะปุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน 

๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารเจ้าหน้าที่และประชาชนให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๒ ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
๑.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุก

หน่วยงานทุกส่วนราชการ 
๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมมาภิบาล 
๒.๑ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุมีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งมีการ

ฝึกอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาล 
๒.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน

ทางคุณธรรมและจริยธรรม 
๒.๓ ควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานการประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบล 

บ้านลาดให้เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
๓. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริตโดยให้

ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 
๓.๑ ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุปฏิบัติหน้าที่

ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
๓.๒ รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยมยกย่องเชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติ

ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
๓.๓ ส่งเสริมเชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 
๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 



๔ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุเสริมสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลรวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัย
ในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน 
๑. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุกับองค์กรทุกภาค

ส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑.๑ ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองกะปุกับองค์กรทุกภาคส่วน 
๑.๒ ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพ่ือด าเนินการจัดระบบการข่าวเก็บรวบรวมข้อมูล

ที่เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุตลอดจนการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุจากทุก
หน่วยงานเพื่อนาไปประมวลวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็น
อิสระในการทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 

๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุโดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน 

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 

๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 

๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
๒.๔ ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
๒.๕ ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือมุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม

ชัดเจนและมีประสิทธิภาพส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกองสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเทศ
บัญญัติข้อบังคับที่เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

๑. พัฒนาระบบในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 

๑.๑ ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากาลังการบริหารงานบุคคลและงบประมาณที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 

๑.๒ ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุสร้างระบบการตรวจสอบการ
บริหารราชการโดยก าหนดให้แยกอ านาจการบริหารงานออกจากอ านาจการพิจารณาคดีเพ่ือสามารถถ่วงดุล
หรือยับยั้งอีกอ านาจหนึ่งได้ 

๑.๓ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกะปุด้วยกันเอง 

๑.๔ ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานควบคุมกากับติดตามประเมินผลการใช้อ านาจในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม 

๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุกับภาคเอกชนให้มี
ศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะ
ปุกับภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือมุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่องสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 
 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
๑ พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต 
๑.๑ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ 
๑.๒ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้มีกระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้

ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study)  



๖ 

 

ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕60 

 
ยุทธศาสตร์ที๑่ เสริมสร้างจิตส านึกค่านิยมให้ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

๑. ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานและการด าเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
๒.ส่งเสริมด้านคุณธรรม  
และจริยธรรม 

๑. ประชุมชี้แจงความรู้ความเข้าใจการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
กะปุ 
 
๒.๑โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  
บุคลากรเพ่ือปฏิบัติงาน 
 

- 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

   ๑. บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
 

 
 
 

๒. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

๑.๑โครงการรับฟังความคิดเห็นเวทีประชาคม 
๑.๒  จัดท าตู้ ปณ. และเว็ปไซต์ แจ้งเหตุ
ทุจริต 
๑.๓  จัดท าตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตุ
ทุจริต  ตามชุมชน 
๑.๔  จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และศูนย์
ด ารงธรรม 
 
๒.๑จัดตั้งเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวัง
การทุจริตระหว่างชุมชนและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกะปุ 
๒.๒  จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านการทุจริต 
๒.๓  แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการ
ในการด าเนินงานต่าง ๆขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกะปุ 
๒.๔  ฝึกอบรมให้ความรู้ในการตรวจสอบและ
แจ้งขา่วการทุจริตแก่ประชาชน 
 
 

- 
 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วน 
                  ต าบลหนองกะปุ 
 

มาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

   ๑. จัดท าระบบ
ตรวจสอบ  ควบคุมและ
ถ่วงดุลให้เหมาะสม 
 
 

 
 
 
 
๒. สร้างกลไกความ

ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานกับภาคเอกชน 

๑.๑จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 
๑.๒  จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
๑.๓  จัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ราคา
กลาง  ทางประกาศและเว็ปไซต์ 
๑.๔  จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  แผนการใช้
จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
 
๒.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
๒.๒  จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที๔่พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                   ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 

 
มาตรการ/แนวทาง

ด าเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

   ๑. พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

 
 

๑.๑จัดส่งเจ้าหน้าที่ของ อบต.เข้าร่วมอบรม
หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
๑.๒  จัดท าศูนย์ข้อมูลความรู้กลางด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

- 
 
 
- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 


