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ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
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ประกอบด้วย  ๔  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้หน่วยงานบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 วัตถุประสงค์  มุ่งส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ 
รวมท้ังการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย  กฎ และระเบียบ ท่ีจะเป็นกลไก ใน
การแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 
 ๑.๑  ส่งเสริมการปฏิบัติและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกฝ่ายให้ปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา                                                                         
เศรษฐกิจพอเพียง 

  ๑.๑.๒   ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
๑.๑.๓ จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แก่ทุกฝ่าย 

 ๑.๒  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติตามหน้าท่ีด้วยหลักธรรมาภิบาล 
๑.๒.๑ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ รวมท้ังมีการฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
  ๑.๒.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีได้ประพฤติปฏิบัติตามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๑.๒.๓ ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตาม 

หลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐ 
 วัตถุประสงค์  มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ กับทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ส่งเสริมบทบาทและกรณีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการ
ตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึง การสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 ๒.๑  ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต 



  
  

 

  ๒.๑.๑ ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่าง   
 หน่วยงานภาครัฐกับองค์กรทุกภาคส่วน 
  ๒.๑.๒ ให้มีการจัดต้ัง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพื่อด าเนินการจัดระบบการข่าว เก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตลอดจนการเช่ือมโยง  แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารการทุจริต หรือ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐจากทุกหน่วยงาน เพื่อน าไปประมวล วิเคราะห์เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 
  ๒.๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านส่ือสารมวลชน ให้มี ความเข้มแข็ งและ
เป็นอิสระในการท าหน้าท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
  ๒.๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน มีระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อส่ือสารระหว่างกัน 
 ๒.๒  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ 
  ๒.๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ภาคประชาชนมีความต่ืนตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  ๒.๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย 
รวมท้ังสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงานหรือข้อมูลนั้น  
  ๒.๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
  ๒.๒.๔ ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 วัตถุประสงค์  มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอ านาจ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกบัเอกชน ให้มี
ศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากฎหมายท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการทุจริต
หรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
คุ้มครองพยานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ 
องค์กรอื่น 
 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 ๓.๑  เสริมสร้างประสิทธิภาพของกฎหมายเพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
  ๓.๑.๑ ให้มีการปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็น
อุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐหรือเพื่อให้ทันสมัยต่อสภาพปัญหาการทุจริตภาครัฐใน
ปัจจุบัน 
  ๓.๑.๒ ให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคโดยเคร่งครัด 
  ๓.๑.๓ พัฒนาระบบสืบสวนสอบสวนหรือการไต่สวนข้อเท็จจริงให้รวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม 
  ๓.๑.๔ สร้างกลไกในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล ติดตามการกระท าการทุจริตหรือพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 
  ๓.๑.๕ จัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ให้สามารถตรวจสอบสถานภาพบุคคลพฤติการณ์
การกระท าผิด ตลอดจนทรัพย์สินท่ีได้จากการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
   
 



  
  

 

  ๓.๑.๖ สร้างกลไกในการป้องกันเจ้าหน้าท่ีรัฐด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ท่ีได้
ปฏิบัติการตามหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
 ๓.๒  พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ 
  ๓.๒.๑  ให้หน่วยงานมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงาน 
อัตราก าลัง การบริหารงานบุคคลและงบประมาณท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 
  ๓.๒.๒  ให้หน่วยงานมีการควบคุม ก ากับติดตามและประเมินผล  การใช้อ านาจ ในการปฏิบั ติ ง าน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ 
 วัตถุประสงค์  มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าท่ีของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้าง
มาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วนรวมถึงองค์กรอื่นระหว่างประเทศ 
 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 ๔.๑  พัฒนาสรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการป้องกันและปรามปรามการทุจริต 
  ๔.๑.๑ ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเพื่อให้มีความช านาญเฉพาะด้าน 
  ๔.๑.๒ ก าหนดให้มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้บริการประชาชนในการแจ้งหรือ
รับทราบข้อมูลข่าวสารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ๔.๑.๓ ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้เป็นปัจจุบัน 
 ๔.๒  สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ 
  ๔.๒.๑  ส่งเสริมให้หน่วยงานมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ  ร่ว มกัน
สร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕6๒-๒๕6๕ 
 

ตารางที่  ๑  ยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมายและมาตรการ 
(๑) (๒) (๓) (๓)  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (๔) 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 มาตรการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
เสริมสร้างจิตส านึก 
ค่านิยมให้
หน่วยงานภาครัฐ 
บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

-เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนและสังคมทุก
ภาคส่วนมี จิตส านึกรับผิดชอบ เพื่ อก่อให้ เกิด
คุณธรรมจริยธรรมค่านิยมท่ีถูกต้องต่อมุมมอง
ทัศนคติและต่อปัญหาการทุจริต  ประพฤติมิชอบ  
รวมท้ังรณรงค์ให้มีวินัย  เคารพกฎระเบียบ กติกา
และกฎหมายของสังคม  เป็นกลไกและแรงผลักดัน
ส าคัญท่ีจะน ามาซึ่งการแก้ไขปัญหาในส่วนอื่น ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถท่ีจะก าจัดปัญหาได้
อย่างแท้จริง 
-เพื่อให้หน่วยงานมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและรับผิดชอบต่อปัญหาทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

๑.จ านวนของบุคลากรต้นแบบ
ในต าบลในการพัฒนาความคิด
ว่าด้วยความพอเพียง 

๕๐% 
 
 
 

๗๐% 
 
 
 

๙๐% 
 
 
 

๑๐๐% 
 
 
 

๑.ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐทุกระดับได้
เรียนรู้และปฏิบัติงาน
ตามหน้าท่ีด้วยหลักธรร
มาภิบาล 

๒.จ านวนร้อยละของบุคลากร 
อบต./ประชาชน ท่ีได้รับการ
ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

๕๐% ๗๐% ๙๐% ๑๐๐% 



  
  

 

(๑) (๒) (๓) (๓)  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (๔) 
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 มาตรการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
บูรณาการ
หน่วยงานทุกภาค
ส่วนในการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 

-เพื่อให้องค์กรและเครือข่ายทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการ
สร้างเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
และตรวจสอบการทุจริตการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริตอย่างท่ัวถึง และการ
สร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายอย่างยั่งยืน 
-เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน
ให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล 
-เพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

๑. ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตท่ี
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการด าเนินงาน 

๗๐ % 
 
 
 
 
 

๘๐ % 
 
 
 
 
 

๙๐ % 
 
 
 
 
 

๑๐๐ % 
 
 
 
 
 

๑. ประชาสัมพันธ์
ต่อต้านการทุจริต 

 ๒.ส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบ การทุจริต
หรือประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 
  

 

๒. ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายท่ีรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

๗๐ % 
 
 
 

๘๐ % 
 
 
 

๙๐ % 
 
 
 

๑๐๐ % 
 
 
 

๓. ระดับความส าเร็จของการ
วางระบบคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
ข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

๗๐ % 
 
 
 
 

๘๐ % 
 
 
 
 

๙๐ % 
 
 
 
 

๑๐๐ % 
 
 
 
 

๔. ระดับความส าเร็จของการใช้
ส่ือในการต่อต้านการทุจริต 

๗๐ % 
 

๘๐ % ๙๐ % ๑๐๐ % 
 

 
 
 



  
  

 

(๑) (๒) (๓) (๓)  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (๔) 
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 มาตรการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 

เพื่อให้ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม 
กระจายและถ่วงดุลอ านาจมีประสิทธิภาพ โดยสร้าง
ความเป็นอิสระแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต สร้าง
ระบบการตรวจสอบท่ีเข้มแข็ง ส่งเสริมการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่น รวมท้ังสร้างความเข้มแข็งในการ
ต่อต้านการรับสินบนของภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจน
เสริมสร้างประสิทธิภาพของกฎหมายต่อต้านการ
ทุจริต มีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดดัชนี
วัดความโปร่งใสของสังคมไทยและส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
 

๑.ระดับความส าเร็จในการยก
ร่างแก้ไข ปรับปรุง กฎ ระเบียบ 
ท่ี เ อื้ อ ต่ อ ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริต 

๕๐% 
 
 
 
 

๗๕% 
 
 
 
 

๙๐% 
 
 
 
 

๑๐๐% 
 
 
 
 

๑.เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของ
กฎหมายเพื่อใช้ในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 
๒.พัฒนาระบบและ
กลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุมและถ่วงดุลการ
ใช้อ านาจให้เหมาะสม 
ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 

๒.ร้อยละของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการท่ีโปร่งใส เป็นธรรม
ของหน่วยงาน 

๗๐% 
 
 

๘๐% 
 
 

๙๐% 
 
 

๑๐๐% 
 
 

๓.การตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ร้อยละของงาน 
 
 

๗๐% ๘๐% 
 

๙๐% ๑๐๐% 

 
 
 
 
 
 



  
  

 

(๑) (๒) (๓) (๓)  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (๔) 
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 มาตรการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต
ภาครัฐ  

เพื่อให้สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดย
มีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม จริยธรรม ของ
บุคลากร ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เสริมสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบโดยพัฒนาความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วน ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างท่ัวถึง 

๑.ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ศู น ย์ ข้ อ มู ล
สารสนเทศการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

๗๐% 
 
 
 
 

๘๐% 
 
 
 
 

๙๐% 
 
 
 
 

๑๐๐% 
 
 
 
 

๑.พัฒนาขีด
ความสามารถ
เจ้าหน้าท่ีในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
๒.สร้างมาตรฐานทาง
วิชาชีพด้านการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 

๒.ร้อยละของบุคลากรด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ศักยภาพตามท่ีก าหนดไว้ 

๗๐% ๘๐% ๙๐% ๑๐๐% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒-๒๕6๕ 

 
ตารางที่  ๒  โครงการ/กิจกรรม  และงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้หน่วยงานบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

(๔) 
มาตรการ 

 
(๕) 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. (๖)  
แนวทางการ
ติดตาม/
ผู้รับผิดชอบ 

(๗)  
การตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 

๒๕62 ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 

เป้า 
หมา
ย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

เป้า 
หมา
ย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

เป้า 
หมา
ย 

งบ 
ประมาณ 
 (บาท) 

เป้า 
หมา
ย 

งบ 
ประมาณ  
(บาท) 

๑.ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานและ
การด าเนิน
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

-โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ครั้ง 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ติดตามผล
ส านักปลัดฯ 

ยุทธศาสตร์การน า
เปล่ียนแปลงด้าน
การบริหารและ
บริการเพื่อ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

-โครงการส่งเสริมให้
พนักงานประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เกิดผลในการปฏิบัติ 

คน 
 

๕ ๕,๐๐๐ ๑๐ ๕,๐๐๐ ๑๕ ๕,๐๐๐ ๒๐ ๕,๐๐๐ แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ติดตามผล 
ส านักปลัดฯ 



  
  

 

(๔) 
มาตรการ 

 
(๕) 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. (๖)  
แนวทางการ
ติดตาม/
ผู้รับผิดชอบ 

(๗)  
การตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 

๒๕62 ๒๕6 ๒๕63 ๒๕64 

เป้า 
หมา
ย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

เป้า 
หมา
ย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

เป้า 
หมา
ย 

งบ 
ประมาณ 
 (บาท) 

เป้า 
หมา
ย 

งบ 
ประมาณ  
(บาท) 

๒.ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐทุกระดับได้
เรียนรู้และ
ปฏิบัติงานตาม
หน้าท่ีด้วย
หลักธรรมาภิ
บาล 
 

-ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีมี
ความรู้ ความเข้าใจรวมท้ังมี
การฝึกอบรมเพื่อให้
ปฏิบัติงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

คน ๑๐ ๕,๐๐๐ ๑๕ ๕,๐๐๐ ๒๐ ๕,๐๐๐ ๒๕ ๕,๐๐๐ ส านักปลัด ยุทธศาสตร์การน า
เปล่ียนแปลงด้าน
การบริหารและ
บริการเพื่อ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 
 
 

-ก ากับดูแลการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นไปตาม
ประมวลหลักคุณธรรม 
จริยธรรม 

คน ๒๕ - ๒๕ - ๒๕ - ๒๕ - ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  บูรณาการหน่วยงานกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

(๔) 
มาตรการ 

 
(๕) 

โครงการ/กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. (๖)  
แนว
ทางการ
ติดตาม/
ผู้รับผิดชอบ 

(๗)  
การตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 

๒๕62 ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 

เป้า 
หมา
ย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

เป้า 
หมา
ย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

เป้า 
หมา
ย 

งบ 
ประมาณ 
 (บาท) 

เป้า 
หมา
ย 

งบ 
ประมาณ  
(บาท) 

๑.ประชา 
สัมพันธ์ต่อต้าน
การทุจริต 

-จัดท าและเผยแพร่ส่ือ
สร้างสรรค์ในการต่อต้าน
การทุจริต 

ครั้ง ๑ ๑๕,๐๐๐ ๑ ๑๕,๐๐๐ ๑ ๑๕,๐๐๐ ๑ ๑๕,๐๐๐ จ านวนครั้ง
ในการ
เผยแพร่ 
ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การน า
เปล่ียนแปลงด้านการ
บริหารและบริการ
เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 

๒.เสริมสร้าง
กระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการ
ติดตาม 
ตรวจสอบการ
ทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ 

-พัฒนาช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสให้ง่ายหลากหลาย
และปลอดภัย เช่น ตู้รับ
ความคิดเห็น,จดหมาย,
โทรศัพท์,Internet ฯลฯ 

ช่อง 
ทาง 

๔ ๑๐,๐๐๐ ๕ ๑๐,๐๐๐ ๖ ๑๐,๐๐๐ ๗ ๑๐,๐๐๐ มีการบันทึก
ช่องทางใน
การแจ้ง
เบาะแส 
ส านักปลัดฯ 

-อบรมและสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้กับ
ประชาชนมีความต่ืนตัวกับ
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ 

ครั้ง ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ การจัด
อบรมให้กับ
ประชาชน 
ส านักปลัด 
 



  
  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

(๔) 
มาตรการ 

 
(๕) 

โครงการ/กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. (๖)  
แนว
ทางการ
ติดตาม/
ผู้รับผิดชอบ 

(๗)  
การตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 

๒๕62 ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 

เป้า 
หมา
ย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

เป้า 
หมา
ย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

เป้า 
หมา
ย 

งบ 
ประมาณ 
 (บาท) 

เป้า 
หมา
ย 

งบ 
ประมาณ  
(บาท) 

๑.เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของ
กฎหมายเพื่อใช้ใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 

-โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการ
ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของ
บุคลากรอย่างเคร่งครัด 

ครั้ง ๑ ๕,๐๐๐ ๑ ๕,๐๐๐ ๑ ๕,๐๐๐ ๑ ๕,๐๐๐ จ านวนครั้ง
ท่ีจัดส่ง
พนักงานไป
อบรม 
ส านักปลัดฯ 
 
 

ยุทธศาสตร์การน า
เปล่ียนแปลงด้านการ
บริหารและบริการ
เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

๒.พัฒนาระบบ
และกลไกในการ
ตรวจสอบควบคุม
และถ่วงดุลการใช้
อ านาจให้เหมาะ 
สมชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ 

-ให้หน่วยงานมีการ
ควบคุมก ากับ ติดตาม
ประเมินผลการใช้อ านาจ
ในการปฏิบัติด้านการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างต่อเนื่อง
และเป็นธรรม 

- มีการ
ติดตา
มประ 
เมิน
ผลปี
ละ 1 
ครั้ง 

๕,๐๐๐ มีการ
ติดตา
มประ 
เมิน
ผลปี
ละ 1 
ครั้ง 

๕,๐๐๐ มีการ
ติดตา
มประ 
เมิน
ผลปี
ละ 1 
ครั้ง 

๕,๐๐๐ มีการ
ติดตา
มประ 
เมิน
ผลปี
ละ 1 
ครั้ง 

๕,๐๐๐ จัดท าค าส่ัง
ต้ัง
คณะกรรมก
ารติดตาม
ประเมินผล
ส านักปลัดฯ 

ยุทธศาสตร์การน า
เปล่ียนแปลงด้านการ
บริหารและบริการ
เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 
 

 
 



  
  

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  สร้างบุคลากรมืออาชีพในการป้องกันและปราบปรามทุจริต 

(๔) 
มาตรการ 

 
(๕) 

โครงการ/กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. (๖)  
แนว
ทางการ
ติดตาม/
ผู้รับผิดชอบ 

(๗)  
การตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 

๒๕62 ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 

เป้า 
หมา
ย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

เป้า 
หมา
ย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

เป้า 
หมา
ย 

งบ 
ประมาณ 
 (บาท) 

เป้า 
หมา
ย 

งบ 
ประมาณ  
(บาท) 

๑.พัฒนาสมรรถนะ
และขีด
ความสามารถ
เจ้าหน้าท่ีในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

-ผลักดันให้มีการจัดต้ัง
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

- จัดท า
ค าส่ัง
จัดต้ัง
ศูนย์ 

- จัดท า
ค าส่ัง
จัดต้ัง
ศูนย์ 

- จัดท า
ค าส่ัง
จัดต้ัง
ศูนย์ 

- จัดท า
ค าส่ัง
จัดต้ัง
ศูนย์ 

- การแต่งต้ัง
ค าส่ังศูนย์
ข้อมูล 
ส านักปลัดฯ 

ยุทธศาสตร์การน า
เปล่ียนแปลงด้านการ
บริหารและบริการ
เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 

๒.สร้างมาตรฐาน
ทางวิชาชีพด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ 
ทุจริตภาครัฐ 

-ส่งเสริมให้หน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริตและ
หน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องจัดท า
แผนบริหารงานบุคคล 

- จัดท า
แผน
บริหา
รงาน
บุคค
ล 

- จัดท า
แผน
บริหา
รงาน
บุคค
ล 

- จัดท า
แผน
บริหา
รงาน
บุคค
ล 

- จัดท า
แผน
บริหา
รงาน
บุคค
ล 

- ส านักปลัด 

 
 
 
 



  
  

 

 
 
 



  
  

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕62-๒๕65 
ข้อมูลเบื้องต้นขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
 -  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในพื้นท่ี 
 -  ท่ีต้ัง อาณาเขต สภาพพื้นท่ีอื่น ๆ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
 

สภาพทั่วไป 
ที่ต้ัง      ต าบลตลาดโพธิ์อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอล าปลายมาศไปทางทิศเหนือประมาณ 10 กม. 
เนื้อที่    องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ มีเนื้อที่ท้ังหมดประมาณ  40.75  ตารางกิโลเมตร หรือ 
ประมาณ  25468.75  ไร่ 
ภูมิประเทศ  ลักษณะพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม และบางส่วนเป็นท่ีดอนเหมาะแก่การท าการเกษตร  
ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของราษฎรในพื้นท่ี 
อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลโคกสะอาด 
 ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลทะเมนชัย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลบุโพธิ์ 
 ทิศตะวนตก ติดต่อกับต าบลโคกล่ามและต าบลหนองคู 
จ านวนหมู่บ้าน  จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มี 9 หมู่  ได้แก่ 
  -  หมู่ท่ี  1  บ้านตลาดโพธิ์ 
  -  หมู่ท่ี  2  บ้านตลาดโพธิ์ 
  -  หมู่ท่ี  3  บ้านตลาดโพธิ์ 
                     -  หมู่ท่ี  4  บ้านปราสาท 
                     -  หมู่ท่ี  5  บ้านตลาดโพธิ์ 
                     -  หมู่ท่ี  6  บ้านพรสวรรค ์
                     -  หมู่ท่ี  7  บ้านโคกสนวน 
                     -  หมู่ท่ี  8  บ้านบุตาแหบ 
                     -  หมู่ท่ี  3  บ้านหนองไฮ 
ประชากร 
 จากข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ เดือน  พฤษภาคม ๒๕๕9 เขตองค์การ
บริหารต าบลตลาดโพธิ์  มีจ านวนประชากรรวมท้ังส้ิน  5,572  คน  แยกเป็นชาย  2,77๗ คน  
หญิง  2,808  คน  ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉล่ีย  ๒๓๗  คน / ตารางกิโลเมตร 

ข้อมูลจ านวนประชากรของต าบลตลาดโพธิ์ 
  
 
 
 



  
  

 

จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์และสถิติข้อมูลจ านวนประชากร 
 

หมู่ที ่
 

หมู่บ้าน 
จ านวนประชากร  

ครัวเรือน 
 

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ชาย หญิง รวม 
1 บ้านตลาดโพธิ์ 383 439 822 255 นายวิสิทธิ์ศักดิ์ แถวไธสง 
2 บ้านตลาดโพธิ์ 390 359 749 220 นางสาคร ประทุม 
3 บ้านตลาดโพธิ์ 309 288 597 183 นายสุพจน์ บุราสิทธิ์ 
4 บ้านปราสาท 400 405 805 213 นายพิทักษ์ ภานุวงษ ์
5 บ้านตลาดโพธิ์ 196 218 414 120 นางกฤษณา วิลาศ 
6 บ้านพรสวรรค์ 204 224 428 114 นางสงบ ศรีรักสูงเนิน 
7 บ้านโคกสนวน 208 193 401 115 นายสมศักดิ์ ส าเรียนรัมย์ 
8 บ้านบุตาแหบ 92 93 185 51 นายอดุลย์ ลามัญ 
9 บ้านหนองไฮ 595 576 1,171 298 นางบุญเรือง บุดดารมย์ 

 2,777 2,808 5,572 1,586  
 
สภาพทางเศรษฐกิจ 
อาชีพ 
 เนื่องจากสภาพภูมิประเทศอ านวยในการประกอบอาชีพ  เกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ใน
เขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ จึงประกอบอาชีพท าการเกษตร  เช่น  การเพาะปลูก  
และการเล้ียงสัตว์ 
 ส าหรับทางด้านการเล้ียงสัตว์  เกษตรกรส่วนใหญ่จะเล้ียงไว้เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน
และจ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัว 
หน่วยธุรกิจในเขต องค์การบริการส่วนต าบล 
 -  ร้านอาหาร   ๙  ร้าน 
 -  ร้านค้า   ๒๔  ร้าน 
 -  ปั้มน้ ามันหลอด   ๑  ปั๊ม 
 -  ปั๊มน้ ามันหัวจ่าย   -  ปั๊ม 
 -  ร้านจ าหน่ายพันธุ์ข้างปลูก  3  ร้าน 
 -  อูซ่่อมรถ    3  อู ่
 -  โรงงานเย็บผ้า    -  โรง 
 -  ร้านตัดผม    ๑  ร้าน 
 -  โรงงานผลิตอิฐบล็อก   -  แห่ง 
 -  ร้านจ าหน่ายกิ่งพันธุ์ไม้   -  ร้าน 
 -  ห้องเช่า    -  แห่ง 
 -  อู่เช่ือมเหล็ก    ๑  อู ่
 -  ร้านเสริมสวย    ๒  ร้าน 
 
 



  
  

 

สภาพทางสังคม 
การศึกษา 
 -  โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมตอนต้น  จ านวน  4 แห่ง 
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน  ๑ แห่ง 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
 -  วัด      จ านวน  3 แห่ง 
 -  ศาลเจ้า     จ านวน  4 แห่ง 
สาธารณสุข 
 -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า   จ านวน  ร้อยละ  ๑๐๐ 
การบริการพื้นฐาน 
การคมนาคม 
 การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ ท้ังภายในต าบลและระหว่างต าบล มีความสะดวกรวดเร็ว
โดยรถยนต์ประจ าทาง  
การไฟฟ้า 
 -  ไฟฟ้าเข้าถึงครบท้ัง  จ านวน  9 หมู่บ้าน 
 -  จ านวนประชากรท่ีใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  ของประชากรท้ังหมดในต าบล 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
 -  ฝาย    จ านวน  2 แห่ง 
 -  บ่อน้ าต้ืน   จ านวน  - แห่ง 
 -  ประปาหมู่บ้าน           จ านวน  9 แห่ง 
งานด้านสาธารณสุข 
 -  เครื่องพ่นหมอกควัน  จ านวน  ๒ เครื่อง 
งานส านักงาน 
 -  รถยนต์ส่วนกลาง  จ านวน  2 คัน 
 -  รถจักยานยนต์   จ านวน  ๓ คัน 
 -  เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  18 เครื่อง 
 -  เครื่องถ่ายเอกสาร  จ านวน  ๒ เครื่อง 
 -  กล้องถ่ายรูป   จ านวน  1 เครื่อง 
 -  เครื่องพิมพ์ดีด   จ านวน  - เครื่อง 
 
ข้อมูลอื่น ๆ  
มวลชนจัดต้ัง 
 -อปพร. จ านวน  ๑  รุ่น  จ านวน  8๔ คน 
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(๑)  จ านวนบุคลากร 
 ๑.  พนักงานส่วน ต าบล    จ านวน  ๑๒ คน 
      -  ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   ๑ คน 
      - รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน   1       คน 



  
  

 

              -  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  จ านวน   ๑ คน 
      -  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง  จ านวน   ๑ คน 
      -  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด                    จ านวน   ๑ คน 
      -  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล             จ านวน   ๑ คน 
      -  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน   ๑ คน 
      -  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน   2 คน 
      -  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา   จ านวน   ๑ คน 
      -  ต าแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี  จ านวน   ๑ คน 
      -  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน   1 คน 
      -  เจ้าพนักงานพัสดุ    จ านวน   1 คน 
      -  ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน           จ านวน   ๑ คน 
      -  ต าแหน่งช่างโยธา    จ านวน   ๑ คน 
 ๒.  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  จ านวน  ๑๐ คน 
      -  ลูกจ้างประจ า    จ านวน   ๑ คน 
      -  พนักงานจ้างท่ัวไปและจ้างตามภารกิจ จ านวน   10 คน 
 

๓.  บุคลากรในส่วนของสมาชิกสภา อบต. จ านวน   18 คน 
     -  ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน   18 คน 
 
๔.  บุคลากรในส่วนของผู้บริหาร อบต.  จ านวน   ๔ คน 

           -  ฝ่ายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   ๔ คน 
 (๒)  ระดับการศึกษาของบุคลากร 
  ๑.  พนักงานส่วนต าบล    จ านวน  ๑6 คน 
       -  ประถมศึกษา    จ านวน   - คน 
       -  มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา   จ านวน   - คน 
       -  ปริญญาตรี    จ านวน  8 คน 
       -  สูงกว่าปริญญาตรี    จ านวน  8 คน 
 
  ๒.  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  จ านวน  ๑0 คน 
       -  ประถมศึกษา    จ านวน   - คน 
       -  มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา   จ านวน   3 คน 
       -  ปริญญาตรี    จ านวน   7 คน 
   
  ๓.  บุคลากรในส่วนของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน      4 คน 
       -  ประถมศึกษา    จ านวน   - คน 
       -  มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา   จ านวน   1 คน 
       -  ปริญญาตรี    จ านวน   3 คน 
 



  
  

 

  ๔.  บุคลากรในส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน   18 คน 
       -  ประถมศึกษา    จ านวน   - คน 
       -  มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา   จ านวน   16 คน 
       -  ปริญญาตรี    จ านวน   2 คน 
 
การคลัง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  มีการบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  ดังนี้ 
  รายรับ-รายจ่าย  ปี  ๒๕๕9 

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕9 พ.ศ.  ๒๕60 (ประมาณการ) 
รายรับจริง 

(รายได้,เงินอุดหนุน) 
รายจ่ายจริง 

(รายได้,เงินอุดหนุน) 
รายรับ รายจ่าย 

23,555,99๐.00 23,555,990.00 3๓,555,550 3๓,555,550 
 สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์การด าเนินการที่ส าคัญในระดับองค์กร 
ภารกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ มีภารกิจตาม พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.  ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๕) พ.ศ.  ๒๕๔๖  มาตรา ๖๖ ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ีในการพัฒนาต าบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
และมาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีต้องท าในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังก าจัดมูลฝอยและ

ส่ิงปฏิกูล  
๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๙) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม

ความจ าเป็นและสมควร 
มาตรา  ๖๘  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
๑) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
๔) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์ 
๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 



  
  

 

๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริการส่วนต าบล 
๑๐)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
๑๑)   กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
๑๒)  การท่องเท่ียว 
๑๓)  การผังเมือง 

วัตถุประสงค์  องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานให้แก่ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีต าบลตลาดโพธิ์ อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้ 

๑) เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ใช้ทรัพยากร
คุ้มค่า สมประโยชน์ 

๒) ลดการท างานซ้ าซ้อน ลดต้นทุน 
๓) ให้เกิดความน่าเช่ือถือของการรายงานทางการเงิน การบัญชีและการคลัง 
๔) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติ ครม.  ท่ีเกี่ยวข้อง 
๕) เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาอุทิศตนและเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
๑. ฝ่ายการเมือง มีจ านวนบุคลากรท้ังส้ิน  22  คน  ดังต่อไปนี้ 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
๑ นายชะอ้อน  บุราสิทธิ์ นายก อบต.  
๒ นางทุมมี  ภานุวงษ์ รองนายก อบต.  
๓ นายยาฉุน  จันทร์อินทร์ รองนายก อบต.  
๔ นายบุญเหลือ  ก้อนค าใหญ่ เลขานายก อบต.  
๕ นายอินทนิล  ตุไธสง ประธานสภาฯ  
๖ นางสุนัน  สังวาลรัมย์ รองประธานสภาฯ  
๗ นายสุชาติ  บริวาล ส.อบต.หมู่ท่ี 1  
๘ นาบุบผา  ตอลบรัมย์ ส.อบต.หมู่ท่ี 1  
๙ นายสุเพียร  ประทุม ส.อบต.หมู่ท่ี 2  

๑๐ นายสวาท  สนิทรัมย์ ส.อบต.หมูท่ี่ 2  
๑๑ นายบรรจง  ธรรมเกตุ ส.อบต.หมู่ท่ี 3  
12 นายปฏิวัติ  สะออนรัมย์ ส.อบต.หมู่ท่ี 3  
13 นายนิรุต  วัฒนะ ส.อบต.หมู่ท่ี 4  
14 นางล าไพ  ทรัพย์ชุมพวง ส.อบต.หมู่ท่ี 4  
15 นายสุข  สะเริญรัมย ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 5  
16 นางล าพันธ์  ช่างค า ส.อบต.หมู่ท่ี 5  
17 นายกฤษณะ  ชนะเพีย ส.อบต.หมู่ท่ี 6  
18 นายอรุณ  จรภัย ส.อบต.หมู่ท่ี 7  



  
  

 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
19 นายสุข  บุญเสริม ส.อบต.หมู่ท่ี 8  
20 นางสุกานดา  สังวาลรัมย์ ส.อบต.หมู่ท่ี 8  
21 นายชัยยงค์  รูปพรหม ส.อบต.หมู่ท่ี 9  
22 นายพงษกร  นุยันรัมย ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 9  

 
 
๒. ฝ่ายข้าราชการประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
๑ นายณรงค์เดช ปองวัฒนกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปริญญาโท) 
๒ นายศุภสันต์ ราชศรีลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปริญญาโท 
๓ นางวิภาวี เอกา ผู้อ านวยการกองคลัง ปริญญาโท   
๔ นายภานุพันธ์ บริสุทธิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง ปริญญาตรี   
๕ นางมัลลิกา รักพร้า หัวหน้าส านักปลัด ปริญญาโท  
๖ นายชัยชนะ  แก้วกล้า ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ปริญญาตรี  
๗ นางมะลิวัลย์ คงปัญญา    นักทรัพยากรบุคคล ปริญญาตรี   
๘ นายเกรียงกมล บุราสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาโท   
๙ นางสาวสุจิตตา แซกร้มย์ เจ้าพนักงานธุรการ ปริญญาตรี   

๑๐ นายพิศาล สรวนรัมย์  นักพัฒนาชุมชน ปริญญาโท 
๑๑ นางสาวพนัสสดา เพ็งพินิจ นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรี   
๑๒ นางรุ่งทิพย์ วิภาดา เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี ปริญญาโท   



  
  

 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
๑๓ นางสาวศิริลักษณ์ ศิริวัฒนานนท์    เจ้าพนักงานพัสดุ ปริญญาตรี   
๑๔ นายสมบัติ แกล้วกล้า นายช่างโยธา ปริญญาตรี   
๑๕ นางสาวอมิตตา  ปักกาเวสูง นักวิชาการศึกษา ปริญญาโท 
๑๖ จ่าเอกปรีดี ภักดีนอก เจ้าพนักงานธุรการ ปริญญาตรี   
๑๗ นายสมศักดิ์ สะลอยรัมย์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาฯ ปวช. 
๑๘ นายวชิรพงษ์ สนิทรัมย์  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ปริญญาตรี   
๑๙ นางสาวมุกดา สะเริญรัมย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี   
๒๐ นางสาวกาญจนา ก้อนค าใหญ่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ ปริญญาตรี   
๒๑ นางมินตรา โพธิ์จันดี ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ ปริญญาตรี   
๒๒ นายนวพันธ์ บริสุทธิ์  ผู้ช่วยช่างโยธา ปวส. 
๒๓ นางสาวจุฑามาศ  สบู่รัมย์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ปริญญาตรี   
๒๔ นางวรรณี ใยไธสง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ปริญญาตรี   
25 นางสาววิไลพร  นามมุนตร ี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ปริญญาตรี   
26 นางยวนใจ  สมมุติรัมย์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ปริญญาตรี   
27 นายทองค า โนน้ าค า คนงานท่ัวไป มัธยมต้น 
28 นายชิด ในผักแว่น คนงานท่ัวไป ปริญญาตรี   
29 นายสราวุฒ สุขเจริญ คนงานท่ัวไป มัธยมตอนปลาย 
30 นางรวงทอง  บรรจง  คนงานท่ัวไป มัธยมตอนปลาย 

 
 
 



  
  

 

 
 
 
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที ่

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
๑.ด้านการบริหารจัดการและความ
ต้องการของประชาชน ผู้น า ผู้บริหาร 
สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบาย
การพัฒนาในด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
อย่างต่อเนื่อง 
๒.บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบล
ตลาดโพธิ์ มีบุคลากรและอัตราก าลัง 
จ านวนและวุฒิอยู่ในระดับท่ีจะ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
๓.มีสายการบังคับบัญชาท่ีส้ันและ
รวดเร็ว 
๔.มีเครื่องและเทคโนโลยีท่ีเพียงพอ 
 

๑.ความเส่ือมโทรมของสภาพแวดล้อม
และภัยธรรมชาติ 
๒.เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้และ
การวางแผนการผลิต 
๓.ยังไม่มีบุคลากรท่ีมีความช านาญ
เฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านสังคม 
๔.งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 
๕.ประชาชนยังขาดสนใจ และมีความ
จริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการท่ีรัฐจัด
ให้ความช่วยเหลือ 
๖.ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่อง
การเมืองการปกครอง 
 

๑.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕60 ให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานของท้องถิ่น ไมว่่าจะเป็น
ด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็น
ต้น 
๒.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ี
ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
โดยท่ีหน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. 

๑.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็น
งานท่ีต้องอาศัยจิตส านึก  เกี่ยวกับการใช้
ดุลพินิจส่วนบุคคล จึงเป็นงานท่ีค่อนข้างจะ
คาดเดาผลงานได้ยาก 
๒.โครงการท่ีต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความ
ช านาญเป็นพิเศษ องค์การบริหารส่วนต าบล
ตลาดโพธิ์ ยังไม่มีความช านาญและบุคลากร 
๓.การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความ
ยากจน เป็นงานท่ีต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหลาย ๆ ส่วนท่ีต้องประสานงานกัน ถึง
จะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
๔.ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ค่อนข้างมาก
ท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความ
ล่าช้าในการท างาน ประชาชนจึงเกิดความ
เบ่ือหน่าย 
 



  
  

 

 
 
 
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที ่

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
๕.มีพื้นท่ีอยู่ใกล้จังหวัดท าให้การ
คมนาคมสะดวกขึ้น 
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติท่ี
รัฐบาลส่งเสริม 

๗.ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของ
ตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 

 ๕.ขาดการบูรณาการและการประสานงานท่ี
ดีในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 

                       (ลงช่ือ)  ชะอ้อน  สุขสวัสด์ิ   
           (นายชะอ้อน  บุราสิทธิ์ ) 

           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
       ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ 

       วันท่ี  22  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕60 
 



  
  

 

 

            
 
 
แผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครฐั 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕62-๒๕65 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์   
อ าเภอล าปลายมาศ   

จังหวัดบุรีรัมย ์
 

 
 



  
  

 

ความน า 

หลักการและเหตุผล 
 
 ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี  11  ตุลาคม  ๒๕๕9  เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-
2564) ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอและให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การ
ปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รัฐมนตรีท่ีดูแล
นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธาน ประธาน
กรรมการ ป.ป.ช. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง เลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เลขาการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
ผู้อ านวยการส านักงานงบประมาณ  ร่วมเป็นกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยมีอ านาจหน้าท่ีในการก ากับ ดูแล
ให้องค์กรในภาครัฐจัดท าแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดสรร
ทรัพยากร สนับสนุน แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์อ านวยการและประสานการด าเนินงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 เพื่อให้การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕61-๒๕65 โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 –๒๕65  
และประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดท าแผนฯตามมติการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕9  เมื่อ
วันท่ี  20   เมษายน  ๒๕๕9  องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ จึงได้ประกาศใช้จัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61-๒๕64 
 
 
 

คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 

 
 

 
 
 



  
  

 

 
 
 
 

สารบัญ 
 

เร่ือง                    หน้า 
 
๑. ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ                       ๑-๔ 
     ขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ประจ าปีงบประมาณ      
     พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕          
๒. ตารางท่ี  ๑  ยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมายมาตรการ          ๕-๘ 
๓. ตารางท่ี  ๒ โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ               ๙-๓ 
๔. ข้อมูลเบ้ืองต้นขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์          ๑๔-25 
 
 


