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มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้
ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง   เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้    

 ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอยงาม ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560  เพื่อให้
ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอยงาม     ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอยงาม เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความ
โปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม ความคุ้มค่า  เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาค
ประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้
ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254๖   

 
วิสัยทัศน์       
      “ต าบลดอยงามน่าอยู่ เคียงคู่ธรรมาภิบาล  บริหารจัดการโปร่งใส่    
ใส่ใจความต้องการท้องถิ่น ” 
  
 

พันธกิจ ( Mission ) 
        1. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับ
เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยงามยึดหลักธรรมาภิบาล  
        2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่าย
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอยงาม 

3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามา    
มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ  

     ทุจริต 
        4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้
อ านาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม ให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
        5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยงามอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 
 

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทจุริตและ
ประพฤติมชิอบขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงามบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
      1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และ
ประชาชน ให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้
เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
 1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกหน่วยงาน 
      2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตาม
หน้าท่ีด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม 

 2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอย
งาม มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม 
 2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอย
งาม ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติ
ตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยงามให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
       3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์
สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลัก
ของชาติ 
 3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอยงามปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 3.2  รณรงค์  เ ผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม              
ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม 
 3.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอยงาม         
          3.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอยงาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วน

ต าบลดอยงาม กับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                   1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการ
ปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงามกับองค์กรทุกภาค
ส่วน 



                   1.2  ให้มี การจัดตั้ ง  “ศูนย์ การข่ าวกลาง” เพื่ อ
ด าเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 
ตลอดจนการเช่ือมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือ
ประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม จากทุกหน่วยงาน 
เพื่อน าไปประมวล วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 
           1.3 ส่งเสริม  สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้าน
สื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง  และเป็นอิสระในการท าหน้าที่
ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
          1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อท า
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม โดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน  
    2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอยงาม 
          2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาค
ประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 
           2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย  รวมทั้งสร้างหลักประกันความ
ปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
           2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร  
           2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูล
หรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
           2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็น
สื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือ  เพื่อการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 
   

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต และประพฤติมชิอบ  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอยงาม 
    

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
              1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการ
ใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน   และมีประสิทธิภาพ 
           1.1 ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงามที่มี
พันธกิจด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ
หน่วยงานอัตราก าลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ   
            1.2 ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม  
สร้างระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ โดยก าหนดให้แยกอ านาจ
การบริหารงานออกจากอ านาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถ่วงดุล  
หรือยับยั้งอีกอ านาจหนึ่งได้ 
             1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจ
ระหว่าง หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยงามด้วยกันเอง 
             1.4 ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล การใช้อ านาจในการ  ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม 
    2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอยงาม กับภาคเอกชนให้มีศักยภาพ ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
               2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงามกับภาคเอกชนหรือหน่วยงาน
ตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอยงาม 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

     1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                   1.1 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรม
หลักสูตรด้านการป้องกัน  และปราบปรามการทุจริตทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ 
                  1.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มี
กระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้    ตลอดจนให้มีการศึกษา
ตัวอย่างกรณี (case study) 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

องค์การบรหิารส่วนต าบลดอยงาม 
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