
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด  

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  หลักการเหตุผล 

ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทจุริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผนดิน           
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล    
  ดังน้ัน เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด           
จึงได้จัดทำแผน/แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด  และเพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบล           
สามร้อยยอด  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสามร้อยยอด  ทั้งน้ีได้มุ่งเน้นให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสามร้อยยอด เป็นไปอย่างต่อเน่ือง  สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูก
จิตสำนึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   
 

  วิสัยทัศน์  
           สามร้อยยอดตำบลน่าอยู่   มุ่งสู่แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
 ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  

  พันธกิจ ( Mission ) 
  1. พัฒนาท้องถิ่น  โดยยึดแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน  และยึดถือขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น 
 2. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความสะดวก 
 3. ส่งเสริมให้ราษฎรในท้องถิ่นมีการพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  และความสงบเรียบรอ้ย  โดยการประสานงานกับชุมชน
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
 5. เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการบริหารและจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 6. ส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยวอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 
 7. อนุรักษ์  ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
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    เป้าประสงค์ 
 1. ยกระดับคุณภาพการคมนาคมและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานเพียงพอ สะดวกรวดเร็ว 
 2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก ๆ ด้าน 
 3. ส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน 
 4. ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 5. ลดภาระการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค  และเพื่อการเกษตร 
 6. ส่งเสริม  พัฒนา  ฟื้นฟู  อนุรักษ์  ทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและตามหลักธรรมาภิบาล 
 8. ลดปัญหายาเสพติดและความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ 
 9. ส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่มีมลูคา่สูงขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การบริหารกิจการบ้านเมอืงท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง แนวทางการแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดและการปอ้งกันทุจริตคอรัปชั่น 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริม  เสริมสร้าง  จิตสำนึกและค่านิยม  ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบล             

สามร้อยยอดบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อ
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดรวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา               
การพัฒนา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล
สามร้อยยอด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       1.2 ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
      1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
      2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมี
การฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

     2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
      2.3 ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าทีข่ององคก์ารบริหารส่วน
ตำบลสามร้อยยอดให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  

3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต  โดยให้
ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 
      3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
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      3.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
      3.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด     
               3.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการปอ้งกันและและแก้ไขปญัหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  วัตถุประสงค์ 

เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององคก์ารบริหารสว่นตำบลสามร้อยยอดในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ภาคประชาชนให้เปน็กลไกในการตรวจสอบ  ถ่วงดุล  รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดกับองค์กรทุกภาคส่วนใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล            
สามร้อยยอดกับองค์กรทุกภาคส่วน 
               1.2 มีการจัดต้ัง “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” เพื่อดำเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดตลอดจนการเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดจากทุก
หน่วยงาน  เพื่อนำไปประมวล  วิเคราะห์  เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
       1.3 ส่งเสริม  สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง และเป็นอิสระ
ในการทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
       1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทำการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดโดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
   

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การเสริมสร้างความเข้มแขง็ในการป้องกันและและแก้ไขปญัหาการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบขององค์การบริหารสว่นตำบลสามร้อยยอด 

วัตถุประสงค์ 
  มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน  และ
มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ระดับกอง  สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนให้มีศกัยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบัญญัติข้อบังคับ
ที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ  
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 มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
  1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน  และมี
ประสิทธิภาพ 
      1.1 ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากำลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ   
       1.2 ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดสร้างระบบการตรวจสอบการบริหาร
ราชการ โดยกำหนดให้แยกอำนาจการบริหารงานออกจากอำนาจการพิจารณาคดี  เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือยับย้ัง
อีกอำนาจหน่ึงได้ 
       1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่าง หน่วยงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลสามร้อยยอดด้วยกันเอง 
       1.4 ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผล การใช้อำนาจในการ  
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเน่ือง  และเป็นธรรม 

2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

      2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดกับ
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านยิมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารสว่นตำบลสามร้อยยอด 
           ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

ปี 2560 
หมายเหตุ 

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการ  
   ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. ส่งเสริมให้บคุลากรทุกระดับได้ 
   เรียนรู้และปฏิบัติ งานตามหลัก 
   ธรรมาภบิาล 
 
 
 
 
 
 
3. ส่งเสริมคา่นิยมการยกย่องและ 
   เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต 
 

1.1 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ 
     ดำเนินชีวิตโดยใช้หลักเศรษฐกิจ 
     พอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท 
 

2.1 โครงการอบรมเสริมสรา้งให้พนักงาน 
     ส่วนตำบลมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม  
     จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปราม 
     การทจุริต ตามหลักธรรมาภบิาล 
 

2.2 จัดทำคูม่ือส่งเสรมิความโปร่งใสตาม 
     หลักธรรมาภบิาล เพื่อป้องกันและ 
     ปราบปรามการทจุริตในการ 
     ปฏบิัติงานของบุคลากรภาครัฐ  
 

3.1 โครงการค้นหาบคุลากรดีเด่น  
     ปฏบิัติงานโปร่งใส มคีุณธรรม  
     จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
       ไม่ใช ้
   งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการปอ้งกันและและแก้ไขปญัหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

ปี  2560 
หมายเหตุ 

1. บูรณาการระหวา่งหน่วยงานใน 
   การป้องกันและแก้ไขปญัหาการ 
   ทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 

1.1 โครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 
     แลกเปลี่ยนทศันคติเวทปีระชาคม 
 

1.2 จัดทำเว็บไซต์ แจ้งเหตุการณ์ทุจริตใน 
     การปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ 
 

1.3 จัดทำตู้รับฟังความคิดเห็นและแจง้เหตุ 
     การทจุริต ณ องค์การบริหารสว่นตำบล 
 

1.4 จัดต้ังศูนย์รบัเรื่องราวร้องทุกขแ์ละศูนย์ 
     ดำรงธรรม โดยร่วมกับอำเภอและทหาร 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 

 
 
   
 
 
        ไม่ใช ้
    งบประมาณ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3   เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
                     องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
 

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

ปี 2560 
หมายเหตุ 

1. จัดทำระบบตรวจสอบ ควบคมุ    
   และถ่วงดุลให้เหมาะสม 
 
 
 
 
2. สร้างกลไกความรว่มมือระหว่าง 
   หน่วยงานกบัภาคเอกชน 
 
 

1.1 จัดทำกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
     ราคากลาง ทางประกาศและเวบ็ไซต์ 
 

1.2 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจา้ง แผนการ 
     ใช้จา่ยเงิน และเผยแพร่ให้ประชาชน 
     ทราบ 
 

2.1 จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 

2.2 จัดกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบล 
     สามร้อยยอดต้ังวงเสวนาปรึกษาหาข้อ 
     แลกเปลี่ยนกับธุรกิจโรงแรมและ 
     หน่วยงานเอกชนในพื้นที ่
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
        ไม่ใช ้
    งบประมาณ 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
             ลงชื่อ..........................................................ผู้จัดทำแผน 

      (นางวิยดา   รา่ยเรือง) 
        นักประชาสมัพันธ ์

 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เห็นชอบ 
      (นายนิธิศ   อ่ิมสมบัติ) 

           ปลัดองคก์ารบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
 
 
 
     ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติแผน 
                                             (นายประเสริฐ   เมืองจันทบุรี) 
                                        นายกองค์การบริหารสว่นตำบลสามร้อยยอด 


