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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 
เรื่อง  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
************************ 

เพ่ือให้การดําเนินงานสอดคล้องกับตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง  
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงาน ของรัฐ 
กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
ก็ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วน
ตําบลโค้งยาง จึงได้จัดทําแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบล          โค้งยางต่อไป 
  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการและปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง                 จึงขอ
ประชาสัมพันธ์แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
             ณรงค์  เต้ียงสูงเนิน 

   (นายณรงค์  เต้ียงสูงเนิน) 
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ประจําปีงบประมาณ 2559 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1. เสริมสร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรม 
จิตสํานึกในการ
ต่อต้านการทุจริต
และนาํหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
การปฏิบัต ิ

1.1 ปลุกจิตสาํนึก 
ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และสร้าง
วินัยให้แก่บุคลากร
ของ อบต.โค้งยาง 
เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ 
สร้างความตระหนักในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 
- จัดทําประกาศเจตนารมณ์ อบต.โค้งยาง 
ต่อต้านการทุจริต และเผยแพร่ 
-  จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
ของ อบต.โค้งยาง 
1) การพัฒนาความรู้ ปลูกจิตสาํนึกที่ด ี
ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ มีความ 
ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ และต่อต้านการ 
ทุจริต 
2) การพัฒนาและส่งเสริมจิตสาํนึกด้าน 
คุณธรรม และจริยธรรม 

 
 
 
- 
 
- 
 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม 
กิจกรรมการปลูกจิตสํานึกที่ดีใน 
การรักษาประโยชนส์าธารณะ มี 
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบ และต่อต้านการทุจริต 

80 สํานักงานปลัด 

 1.2 ส่งเสริมให้
บุคลากร 
นําปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมา
ประยุกต์ใช ้
ในการดําเนินชีวิต
และการปฏิบตัิงาน 

1.2.1 ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการ 
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
1) การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 
3) การเพิ่มเนื้อหาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 

10,000 ร้อยละของบุคลากรรับรู้และ 
เข้าใจการนําปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ 
ดําเนินชีวิตและการปฏิบตัิงาน 

80 สํานักงานปลัด 
ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจําปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

  1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ 
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงในการปฏิบัติงาน 
1) กิจกรรมการนําปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

    

 1.3 การส่งเสริม
บุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

1.3.1 ส่งเสริมการให้ความรู้เฉพาะทาง 
สร้างความเป็นมืออาชีพด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
1) การพัฒนาความรู้เฉพาะทางให้แก่ 
ผู้ปฏิบัตงิานด้านพัสดุ การตรวจสอบ 
ภายใน วินัย และนิติการ ฯลฯ 
1.3.2 สร้างหลักสูตรและจัดฝึกอบรม 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
- โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนกังาน 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
-  ส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากรได้รับ
การประชุม ฝึกอบรม สัมมนาของ
หน่วยงานอื่น ในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 

150,000 

ร้อยละของบุคลากรด้านการ 
ป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

80 สํานักงานปลัด 
อบต. 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจําปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

2. บูรณาการการ
ทํางานของ
หน่วยงานทุกภาค
ส่วนในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 
 

2.1 บูรณาการส่วน
ราชการทุกส่วนใน 
อบต.โค้งยาง และ
ประสานความร่วมมือ
กับองค์กรทุกภาคส่วน
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
2.2  ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมภาค
ประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการ
ทุจริต หรือประพฤติมิ
ชอบ 
 
2.3  ส่งเสริมบทบาท
ความร่วมมือระหว่าง 
อบต.โค้งยางกับ
ภาคเอกชนหรือ
หน่วยงานตรวจสอบ
ภายนอกในการ
ป้องกันปราบปรามฯ 

2.1.1 ประสานความร่วมมือทางด้าน 
ข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่าง
หน่วยงานในสังกัด 
- แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตของ อบต.โค้งยาง 
1) ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการ 
ประสานงานด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตประจําปี 
 
2.2.1  แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการในการดําเนินงานโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ของ อบต. 
2.2.2  ประชาสมัพันธ์เชิญชวนประชาชน    
เข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น 
2.2.3  โครงการ อบต.พบประชาชน 
 
2.3.1 จัดทําเครือข่ายการทํางานดา้นการ 
ป้องกันและปราบการทุจรติ 
 
2.3.2  จัดให้มีการสํารวจความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของประชาชน 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

18,000 
 

ระดับความสําเร็จในการบูรณา 
การทํางานและสร้างความ 
เข้มแข็งของเครือข่าย 
1. จัดประชุมเพื่อกําหนดแนว 
ทางการประสานงานด้านการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
ร้อยละของโครงการที่มีการแต่งตั้ง
ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการใน
การดําเนินงานโครงการจัดซื้อจ้างจ้าง 
จํานวนครั้งที่มีประชาชนเข้าร่วมรบัฟัง
การประชุมสภาต่อปี 
ร้อยละของประชากรที่เข้าร่วม
โครงการฯ 
 จัดทําเครือข่ายการทํางานด้าน 
การป้องกันและปราบการทุจริต 
 
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการของ อบต.โค้งยาง 
 
 

 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
4 

 
70 
 
1 
 
 

85 
 

 
 
 

ทุกส่วน
ราชการ 

 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 

สํานักงานปลัด 
อบต. 

“ 
 

สํานักงานปลัด 
อบต. 

 
สํานักงานปลัด 

อบต. 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจําปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

2. บูรณาการการ
ทํางานของ
หน่วยงานทุกภาค
ส่วนในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 
 

2.4  พัฒนาระบบการ
ทํางานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2.4.1  รับการตรวจประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอก 
1)  ตรวจมาตรฐานการปฎบิัติราชการ 
2.  ตรวจประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

- ผ่านเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดในทุกด้าน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

75 ทุกส่วน
ราชการ 

3.  พัฒนาระบบ
บริหารและ
เครื่องมือในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

3.1  ส่งเสริมระบบ
การแจ้งเรื่องและ
ช่องทางการแจ้งข้อมูล
เบาะแสการทุจรติ 

3.1.1 พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแส 
ให้ง่าย หลากหลาย และปลอดภัย 
1) กําหนดแนวทางปฏิบัติในการรับเรื่อง 
ร้องเรียน และการรายงานผล 
    -  จัดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โค้งยาง
ให้มีระบบและช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
2) จัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูลเบาะแส 
การทุจริตฯ ในภาพรวม 5 ช่องทาง 
3) การประชาสัมพันธ์ช่องทางฯ                 
ในภาพรวม 

- ระดับความสําเร็จในการ 
เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วม 
1. กําหนดแนวทางปฏิบัติในการ 
รับการเรื่องร้องเรียน และ 
การรายงานผล 
2. จัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูล 
เบาะแสการทจุริตฯ ในภาพรวม 
5 ช่องทาง 
3. การประชาสัมพันธ์ช่องทางฯ 
ในภาพรวม 

5 ทุกส่วน
ราชการ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจําปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

3.  พัฒนาระบบ
บริหารและ
เครื่องมือในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

3.2  พัฒนาให้ส่วน
ราชการมีการวาง
ระบบควบคุมภายใน
และมีการปฏิบัติตาม
ระเบียบ
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. 
2544 

1.1  จัดวางระบบการควบคุมภายใน ประเมิน
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
จัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
และตดิตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544 

- ทุกส่วนราชการของ อบต.โค้งยาง มีการ
วางระบบควบคุมภายในและมีการ
ติดตามการปฏิบัติ ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
พ.ศ. 2544 

5 ทุกส่วน
ราชการ 

 3.3 ประชาสัมพันธ์
การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตของ
หน่วยงาน 

3.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
1) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ 
ป้องกันและปราบการทุจริต 
2) การประกาศให้หน่วยงานในสังกัด 
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
3)  หน่วยงานมีการประกาศแผน และสรุปผล 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
4)  หน่วยงานมีการประกาศแผน และสรุปผล
การจัดซื้อจัดจ้าง 
 

- ระดับความสําเร็จในการ 
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต  
2. การประกาศให้หน่วยงานใน 
สังกัดเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้า ง5 เรื่องต่อปี 
4. หน่วยงานมีการประกาศแผน และ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
5. หน่วยงานมีการประกาศแผน และ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

4 กองคลัง 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจําปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

4.  เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต
ให้กับบุคลากรทุก
ภาคส่วน 

เสรมิสร้างบุคลากรมือ
อาชีพด้านการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

-  พัฒนาระบบจัดการองค์ความรู ้
1.  มีการกําหนดให้ทุกส่วนราชการกําหนด
คุณลักษณะงาน 
2.  จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละส่วน
ราชการ 
3. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ใน  
อบต.โค้งยาง 
3.  ส่งเสริมอบรมระเบียบ / กฎหมาย ต่างๆ 
ของ ราชการแก่บุคลากรของหน่วยงาน 

- ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่ไดร้บัการ
ฝึกอบรมเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ   
ในระบบราชการ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

80 ทุกส่วน
ราชการ 

 

 

 

 


