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จดัท าโดย   
งานบริหารทัว่ไป 

ส านักงานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเบา 
อ าเภอปราสาท  จงัหวดัสุรินทร ์

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... คนไม่มีความสจุริต คนไม่มีความมัน่คง ชอบแต่มกัง่าย 
ไม่มีวนัจะสร้างสรรคป์ระโยชน์ ส่วนรวมท่ีส าคญัอนัใดได้ ผู้
ท่ีมีความสจุริตและความมุ่งมนัเท่านัน้ จึงจะท างานส าคญั

ย่ิงใหญ่ท่ีเป็นคณุประโยชน์แท้จริงได้ส าเรจ็ ...  
 

( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ) 

 

... ในการปฏิบติัราชการนัน้ ขอให้ท าหน้าท่ีเพื่อหน้าท่ีอย่า
นึกถึงบ าเหน็จรางวลั หรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่า
การท าหน้าท่ีได้สมบรูณ์เป็นทัง้รางวลัและประโยชน์อย่าง
ประเสริฐ จะท าให้บา้นเมืองอยูเ่ยน็เป็นสขุและมัน่คง ... 

( พระบรมราโชวาทเน่ืองในวนัข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน 
๒๕๕๓) 
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  ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน  นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมี
แนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น  ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้นทุกปี  
เพ่ือให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส  และมีการดำเนินการถูกต้องตาม
กฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ  จะต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรม  และความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป  โดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุน       ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์  
และปลูกจิตค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ  และให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  และจริยธรรม  เพ่ือให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งปัญหา
ความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการ   จากปัญหาดังกล่าว  รัฐบาลจึงได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต   ซึ่งถือเป็นที่มาของการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ทั้ งนี้   
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อที่  6  พฤษภาคม   2551   เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ   โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  และกำหนดให้ภาครัฐต้องจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สำนักงาน ป.ป.ช.   

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา  4  ปี   
ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ.  2556 – 2559  เป็นแผนที่มุ่งส่งเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร , 
พนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้างและสมาชิกสภาฯ  ให้มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล  ให้มีการประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ   เอกชนและรัฐวิสาหกิจในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการประพฤติมิชอบ  
ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตาเบา  และให้มีการพัฒนาระบบ    และกลไกการตรวจสอบ  ควบคุม  การใช้อำนาจ  พร้อมกับพัฒนาสมรรถนะ
ของพนักงานส่วนตำบลในการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการจัดทำแผน  
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางให้บรรลุภารกิจดังกล่าวข้างต้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา    อำเภอปราสาท    จังหวัดสุรินทร์   ได้เล็งเห็นถึง 
ความสำคัญในเรื่องนี้     โดยเห็นว่าการสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใส  มีคุณธรรม จริยธรรม  และธรรมาภิ
บาลในการปฏิบัติราชการเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตสำนึก  ค่านิยม  
คุณธรรม  จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ   มีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ   ปฏิบัติราชการด้วย
ความซื่อสัตย์  สุจริต  เป็นธรรม  และเสมอภาค  ทำให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส   
ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ให้ประชาชนเกิด
ความม่ันใจ  ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง  รวมทั้งตัวผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภา  ข้าราชการ , เจ้าหน้าที่ทุกระดับและคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา  4  ปี  ประจำปีงบประมาณ     พ .ศ.  2556 – 2559  โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต  และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตา
เบา  4  ปี  ประจำปีงบประมาณ     พ .ศ.  2556 – 2559  ขึ้นโดยยึดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  พ.ศ. 2556 – 2559  เป็นแนวทางในการจัดทำ 

ค ำน ำ 
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      คณะกรรมการจดัทำแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ  

ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา  4  ปี  ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ.  2556 – 2559  
  ตุลาคม    255๕  
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา  4  ปี 

ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ.  2556 – 2559 

 
1. บทนำ 
  ด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ได้มี
มติเมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2551  เห็นชอบตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ  พ.ศ. 255๒ – 255๕  โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
พ.ศ. 255๒ – 255๕ 
   

ดังนั้น   เพ่ือให้การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วน 

ตำบลตาเบา  4  ปี  ประจำปีงบประมาณ     พ .ศ.  2556 – 2559  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  พ.ศ. 2552 – 2555      จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา  4  ปี  ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ.  
2556 – 2559  ขึ้น  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา    ใช้เป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อลด
การทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา      ได้ยึดแนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ภาครัฐตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  พ.ศ. 2552 – 2555  มาประยุกต์
เป็นแนวทางในการดำเนินการตามพันธะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบาทุกประเด็นยุทธศาสตร์  
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา  4  ปี 
ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ.  2556– 2559 

 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
ในสภาวะปัจจุบัน  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเริ่มมีแนวโน้มรุนแรงและเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ  รวมทั้ง 

ปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการ   จากปัญหาดังกล่าว  รัฐบาลจึงได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริต   ซึ่งถือเป็นที่มาของการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ทั้งนี้  
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อที่  6  พฤษภาคม   2551   เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ   โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  และกำหนดให้ภาครัฐต้องจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สำนักงาน ป.ป.ช.   

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้      
โดยเห็นว่าการสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใส    มีคุณธรรม  จริยธรรม   และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตสำนึก  ค่านิยม  คุณธรรม  
จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ   มีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ   ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต  เป็นธรรม  และเสมอภาค  ทำให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส  ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ  ศรัทธาและไว้วางใจในการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา  รวมทั้งตัวผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา  ข้าราชการ , เจ้าหน้าที่
ทุกระดับและคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ขององค์การบริหารส่วนตำบลตา
เบา  4  ปี  ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ.  2557 – 2559  โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต  และ
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา  4  ปี  ประจำปี
งบประมาณ     พ.ศ.  2557 – 2559  ขึ้นโดยยึดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
พ.ศ. 2552 – 2555  เป็นแนวทางในการจัดทำ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา  4  ปี 
ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ.  2556 – 2559 

 
 

3.   วัตถุประสงค์ 
          1. เพื่อจัดทำแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล  

ตาเบา4  ปี   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.  2556 – 2559                                                                                                       
  2.  เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาเบา   มีจิตสำนึก  ค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล   ประพฤติตนและปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส  ซื่อสัตย์สุจริต  ถูกต้องตามหลักกฎหมาย  มีจิตสำนึกในการให้ บริการต่อหน่วยงานและประชาชน
ผู้รับบริการ 
  3.  เพ่ือกำหนดทิศทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา 

4.  เพ่ือให้ภาครัฐและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังพฤติกรรมในการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง 

5.  เพ่ือเชื่อมโยงกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา , แผนการดำเนินงาน และแผนพัฒนา 3 ปี  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกับแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

6. เพื่อดำเนินให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่   6   พฤษภาคม   2551 , หนังสือ 
สำนักงาน  ป.ป.ท. ที่ ยธ 1200/ว07  ลงวันที่  5  กุมภาพันธ์  2552   และหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่  นร  
0404/ ว 8876  ลงวันที่  1  ธันวาคม  2551   
U  7. เพ่ือปลูกฝังสร้างจิตสำนึก  ค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
ราชการ   มีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ   ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เป็นธรรม  และเสมอภาค  ทำให้
การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส  ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ    

8.  เพ่ือใช้ แผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา 
4     ปี   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.  2556–2559  เป็นกรอบการดำเนินงานในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

9. เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์   โครงการ , แผนงาน , กิจกรรม  วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด   ค่าเป้าหมา 
ตัวชี้วัด   และมาตรการ    

10.  เพ่ือสร้างจิตรสำนึก   คุณธรรม   จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนกับข้าราชการ  
11.  เพ่ือสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เกิดข้ึนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบาโดยการให้ 

ความรู้ความเข้าใจในช่องทางการร้องเรียน   /  กล่าวโทษ  /  ร้องทุกข์  /  ร้องเรียน การมีทัศนคติที่ ดีต่อการเป็นผู้
สอดส่องดูแลการเฝ้าระวังและการเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

12.  เพ่ือดำเนินการทางวินัยต่อพนักงานส่วนตำบล  ,  พนักงานจ้าง , คณะผู้บริหาร , ส.อบต.   กรณี 
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา 4  ปี 
ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ.  2556 – 2559 

 
 

4.   กรอบแนวคิดในการดำเนินการ 
กรอบแนวคิดในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การ 

บริหารส่วนตำบลตาเบา  4  ปี  ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ.  2556 – 2559  มาจาก 
4.1  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4.2  ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติ 
หน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
4.3  ข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   
4.4  วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  การปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  

 
 

5.   วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา   
             “ภายใน ปี พ.ศ. 2558 เป็นตำบลที่มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค 
      และโครงสร้างพื้นฐาน   มีสังคมที่เอื้ออาทรเรียนรู้และน่าอยู่อย่างยั่งยืน  มีประเพณีและ 
     วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์   ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ” 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา  4  ปี 
ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ.  2556– 2559 

 
 

6.  พันธะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา 
        1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
                      2. พัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
                      3. พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา   วัฒนธรรมและการกีฬาอย่างมีคุณค่า   
                      4. ส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพของชุมชน การมีส่วนร่วมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     
                          การสร้างความสงบเรียบร้อย และป้องกันปัญหายาเสพติด 
                      5. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                      6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
                      7. ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรในการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุครุภัณฑ์ในการ 
                      ปฏิบัติงานและบริการประชาชน 

7.  ยุทธศาสตรแ์ผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลตาเบา  4  ปี  ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ.  2556 – 2557 
 

   องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา    โดยคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา  4  ปี  ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ.  2556 – 2559  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต    จำนวน  4  ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 

7.1   ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้หน่วยงานบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 
       7.1.1  วัตถุประสงค์     มีดังนี้ 

                 1.  มุ่งส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสำนึกและค่านิยม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ 
รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกใน
การแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7.1.2  มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน   มีดังนี้ 
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1.  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกฝ่าย ให้ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตาม   
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2  ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทาง 

                                          ปฏิบัติ 
1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญา 

                                          เศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกฝ่าย 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา  4  ปี 
ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ.  2556 - 2559 

 
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

2.1  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพ่ือให้ 
                                          ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2.2  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ 
 จริยธรรม 

2.3 ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ ให้   
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

    3.  กำหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ 
3.1  จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรฝึกอบรม ด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
3.2 กำหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เป็น 
หลักสูตรบังคับที่ใช้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

     3.3  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ 
ปราบปราม การทุจริตภาครัฐ 

4.  ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการ   
    ทุจริต โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 

     4.1  ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
4.2  รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมคี่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น 
คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4.3  ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
4.4  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

7.2  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อบูรณาการหน่วยงานกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ในการป้องกันและปราบปราม  
                 การทุจริตภาครัฐ 

    7.2.1  วัตถุประสงค์    มีดังนี้ 
   1. มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา กับทุกภาคส่วนใน 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการ
ตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึง การสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
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    7.2.2  มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน   มีดังนี้ 
    1.  บูรณาการหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ 
         ทุจริตภาครัฐ 

1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน   
                                         ภาครัฐกับองค์กรทุกภาคส่วน 

1.2  ให้มีการจัดตั้ง “ ศูนย์การข่าวกลาง ”  เพ่ือดำเนินการจัดระบบการข่าว เก็บ 
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตลอดจน 
การเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐจาก
ทุกหน่วยงาน เพ่ือนำไปประมวล วิเคราะห์เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 
1.3  ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความ 
เข้มแข็งและเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
สาธารณชนรับทราบ 
1.4  ส่งเสริม สนับสนุนให้หนว่ยงาน มีระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือทำการเผยแพร่  
ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยให้มีเว็บบอร์ด
เพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

    2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือ 
          ประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

2.1  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพ 
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
2.2  สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวก
หลากหลาย รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือ
ข้อมูลนั้น 

    2.3  ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
2.4  กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัล 
ตอบแทน 
2.5  ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความ 
ร่วมมือเพ่ือ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
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              7.3  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
                         7.3.1  วัตถุประสงค์    มีดังนี้ 

  1.  มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจ 
ให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอำนาจ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับ
เอกชน ให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากฎหมายที่เอ้ือประโยชน์ต่อ
การทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการคุ้มครองพยานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กับองค์กรอื่น 

      7.3.2  มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน      มีดังนี้ 
                                    1.  พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้ 

เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

1.1  ให้หน่วยงานมีโครงสร้างของหน่วยงาน อัตรากำลัง การบริหารงานบุคคล และ
งบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
1.2  ให้หน่วยงานสร้างระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ โดยกำหนดแยก
อำนาจการบริหารงานออกจากอำนาจการพิจารณาคดี เพ่ือสามารถถ่วงดุลหรือ
ยับยั้งอีกอำนาจหนึ่งได้ 
1.3  สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานกับ
ภาครัฐด้วยกันเอง 
1.4  ให้หน่วยงาน ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และ
เป็นธรรม 
1.5  ให้หน่วยงานจัดทำดัชนชีี้วัดความโปร่งใส และเกณฑ์มาตรฐานกลาง 
ความโปร่งใส 

2.  ส่งเสริมการกระจายอำนาจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
2.1  สนับสนุนให้มีการจัดโครงสร้าง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
2.2  ให้หน่วยงานมีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารราชการ 
2.3  ให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมการใช้อำนาจอย่างเป็นธรรม 
2.4  ให้มีระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่อ 
ส่วนกลาง 
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3.  สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับเอกชนให้มีศักยภาพในป้องกันและ    
    ปราบปรามการทุจริต 

3.1  วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับ 
       ภาคเอกชน 
3.2  สนับสนุนให้มีตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ          
      ทุจริตภาครัฐ 

   4.  เสริมสร้างประสิทธิภาพของกฎหมายเพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการ 
                        ทุจริตภาครัฐ 

4.1  ให้มีการปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริต
หรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  หรือเพ่ือให้
ทันสมัยต่อสภาพปัญหาการทุจริตภาครัฐในปัจจุบัน 
4.2  ให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคโดยเคร่งครัด 

4.3  พัฒนาระบบสืบสวนสอบสวนหรือการไต่สวนข้อ เท็จจริงให้รวดเร็ว  
ต่อเนื่อง และเป็นธรรม 
4.4  สร้างกลไกในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล ติดตามการกตระทำการทุจริตหรือ
พฤติมิชอบในภาครัฐ 
4.5  จัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ให้สามารถตรวจสอบ สถานภาพบุคคล 
พฤติการณ์การกระทำผิด ตลอดจนทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
4.6  สร้างกลไกในการป้องกันเจ้าหน้าที่รัฐด้านการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ ที่ได้ปฏิบัติการตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้ได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมาย 

5.  ส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐร่วมกับ 
     องค์กรระหว่างประเทศ 

5.1  ประสานความร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติเกี่ยวกับการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
5.2  ส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างประเทศในการยึด อายัด และนำทรัพย์สินที่ได้
จากการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตภาครัฐมาดำเนินคดีในประเทศ 
5.3  สนับสนุนหนว่ยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม 

                           ทุจริตให้เข้าร่วมพันธกรณีเป็นสมาชิกองค์กรต่อต้านทุจริตระดับนานาชาติ   
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6.   เสริมสร้างประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยาน 

6.1  สร้างหลักประกันความปลอดภัยโดยกำหนดมาตรการและแผนงานใน 
การคุ้มครองพยาน 
6.2  ควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองพยาน 
6.3  พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยใช้
ประโยชน์จากข้อมูลด้านการคุ้มครองพยาน 

7.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตภาครัฐ 

7.1  สนับสนุนให้หนว่ยงานมีอำนาจหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่มี ความ
ทันสมัยมาใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ
ประสิทธิภาพในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 
7.2  สนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยงานด้านการป้องงกันและ 
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

7.3  ให้มีการวางแผนระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือรวบรวมและนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งข้อมูล 
ข่าวสารงานวิจัย และงานวิชาการต่างๆ 

     7.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ 
             7.4.1  วัตถุประสงค์   มีดังนี้ 

 1.  มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามรารถเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบ
อย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วนรวมถึงองค์กร
อ่ืนระหว่างประเทศ 
                     7.4.2  มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน     มีดังนี้ 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
1.1  กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้มีความชำนาญเฉพาะ 
1.2  กำหนดให้มีการจัดตั้งสถาบัน จัดทำหลักสูตรการศึกษา และ/หรือ  
หลักสูตรการฝึกอบรมของ วิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ภาครัฐ 
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1.3  ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐระหว่างประเทศให้เป็นปัจจุบัน 
1.4  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้มีกระบวนการเรียนรู้และ 
ถ่ายทอดความรู้ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study) 
1.5  ส่งเสริมให้มีการวิจัยด้านต่างๆ อาทิ การใช้อำนาจของผู้บริหารที่เอื้อ 
ประโยชน์ต่อการทุจริต การจัดทำสัญญาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การ 
ทุจริตเชิงนโยบายเป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือนำผลวิจัยไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น 

2.  สร้างมาตรฐานทางวิชาชพีด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ 
2.1  ส่งเสริมให้หน่วยงานสรา้งมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2  กำหนดให้มีมาตรฐานเกี่ยวกับค่าตอบแทนของวิชาชีพ 
2.3 กำหนดให้มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการ
ลงโทษเจ้าหน้าที่ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
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ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร์   วัตถุประสงค์   ตัวชี้วัด   ค่าเป้าหมายและมาตรการ 
 

(1) 
ยุทธศาสตร์ 

(2) 
วัตถุประสงค ์

(3) 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(4)  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (๔) 
มาตรการ 2556 2557 2558 2559 

ยุทธศาสตร์ที่  1.  
ป ลู ก จิ ต ส ำ นึ ก ค่ า นิ ย ม
คุณธรรมจริยธรรมและสร้าง
วินัยแก่ทุกภาคส่วน 

ส่งเสริมสังคมไทยมีวินัย คุณธรรม และจริยธรรมจากการ 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนและสังคมทุกภาคส่วนมี 
จิตสำนึกรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมที่ถูกต้องต่อมุมมองทัศนคติและต่อปัญหาการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ รวมทั้งรณรงค์ให้มีวินัย เคารพกฎระเบียบ 
กติกาและกฎหมายของสังคม เป็นกลไกและแรงผลักดัน 
สำคัญที่จะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาในส่วนอ่ืนๆ ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและสามารถที่จะกำจัดรากเหง้าของปัญหาได้ 
อย่างแท้จริง 

จำนวนของบุคลากรต้นแบบ
ใน ต ำ บ ล ใน ก า ร พั ฒ น า
ความคิดว่าด้วยความพอเพียง 

50 100 300 500 1. ประยุกต์ ใช้  
ห ลั ก เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงให ้
เกิดผลในทางปฏิบัติ 

จำนวนร้อยละของบุคลากร 
อบต./ประชาชน ที่ได้รับการ
ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

50 70 90 100 2 .ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลั กคุณ ธรรม
จริยธรรม 
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ยุทธศาสตร์ 

 
วัตถุประสงค ์

 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
มาตรการ 2556 2557 2558 2559 

ยุทธศาสตร์ที่  2.  
บูรณาการหน่วยงานกับ 
หน่วยงานภาครัฐอื่น ใน 
การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ 
 

เพื่อให้องค์กรและเครือข่ายทุกภาคส่วน  มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริต 
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริตอย่าง
ทั่วถึง และการสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่าย 
อย่างยั่งยืน 
 

1 .ร้ อยละของโค รงก าร /
กิจกรรมด้านการป้องกันและ
ป ราบ ป ราม การทุ จ ริ ต ที่
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการดำเนินงาน 

70 % 80 % 90 % 10 % 1 . ประชาสัมพั นธ์
ต่อต้านการทุจริต 
2 . เ ส ริ ม ส ร้ า ง
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุก 
ภาคส่วน 
 

2.ร้อยละของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมายที่รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

70 % 80 % 90 % 10 % 

3.ระดับความสำเร็จของการ
วางระบบคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
ข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริต 

70 % 80 % 90 % 10 % 

4.ระดับความสำเร็จของการ
ใช้สื่อในการต่อต้านการทุจริต 

70 % 80 % 90 % 10 % 
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ยุทธศาสตร์ 

 
วัตถุประสงค ์

 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
มาตรการ  2556 2557 2558 2559 

ยุทธศาสตร์ที่  3.  
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ 
 

เพื่อให้ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจายและ
ถ่วงดุลอำนาจมีประสิทธิภาพ โดยสร้างความเป็นอิสระแก่
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต สร้างระบบการตรวจสอบที่
เข้มแข็ง ส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น รวมทั้งสร้าง 
ความเข้มแข็งในการต่อต้านการรับสินบนของภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพของกฎหมาย 
ต่อต้านการทุจริต มีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดทำ
ดัชนีวัดความโปร่งใสของสังคมไทยและส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน 
 

1. ระดับความสำเร็จในการ
ยกร่างแก้ ไข ปรับปรุง กฎ 
ระเบียบ ที่เอื้อต่อการป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริต 

50 % 75 % 90 % 100 
% 

1 . เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ป ระสิ ท ธิภ าพ ขอ ง
กฎหมายต่อต้านการ
ทุจริต 
2. เสริมสร้างความ
เ ข้ ม แ ข็ ง ใ น ก า ร
ตรวจสอบทรัพย์สิน
นั ก ก า ร เ มื อ ง 
ข้าราชการ และการ 
ทุจริตเชิงนโยบาย 
 

2. ร้อยละของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการที่โปร่งใส เป็น
ธรรมของหน่วยงาน 

70 % 80 % 90 % 100 
% 

3. ระดับความสำเร็จของการ 
ดำเนินการกรณีนักการเมือง
ทุจริต 

70 % 80 % 90 % 100 
% 
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ยุทธศาสตร์ 
 

วัตถุประสงค ์
 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

มาตรการ 2556 2557 2558 2559 
ยุทธศาสตร์ที ่4.  
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที ่ใน 
การป้องกันและปราบปราม 
ทุจริตภาครัฐ 
 

เพื่อให้สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยมีการ
พัฒนาศักยภาพและคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เสริมสร้างองค์
ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ตลอดจน 
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างท่ัวถึง 
 

1. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

70 % 80 % 90 % 100 
% 

1.พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ 
เจ้ า ห น้ า ที่ ใ น ก า ร
ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริต 
2.สร้างมาตรฐานทาง
วิ ช า ชี พ ด้ า น ก า ร
ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ป ราบ ป ราม ทุ จ ริ ต
ภาครัฐ 

2. ร้อยละของบุคลากรด้าน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาศักยภาพ 
ตามที่กำหนดไว้ 

70 % 80 % 90 % 100 
% 
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8.  โครงการ   กิจกรรม   และงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1.  เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้หน่วยงานบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

มาตรการ โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ 

งบประมาณ  
แนว

ทางการ 
ติดตาม/ 

ผู้รับผิดชอ
บ 
 

 
การ

ตอบสนอง 
ยุทธศาสตร์ 

ของ 
หน่วยงาน 

2556 2557 2558 2559 

เป้า 
หมาย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

เป้า 
หมาย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

เป้า 
หมาย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

เป้
า 

หม
าย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. ประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงให้
เกิดผลในทางปฏิบัต ิ
 

โครงการฝึกอบรมสร้าง
บุคลากรต้นแบบในการ
พัฒนาความคิดว่าด้วย
ความพอเพียง 

คน/ 
หมู่บ้าน 

 

5 100,00
0. 

10 ๑00,000 12 100,000 15 50,000 สำนักปลัดฯ 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
การบริหาร 
จัดการ อปท. 

2.  ส่งเสริมการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
บุคลากร อบต.ประชาชน 
นักเรียน 
เยาวชนในพ้ืนท่ี 

ครั้งต่อป ี
 

1 - 1 20,000.- 1 - 1 20,000.- สำนักปลัดฯ 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
การบริหาร 
จัดการ อปท. 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาเบา  4  ปี   

ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ.  2556 – 2559  

 
ยุทธศาสตร์ที ่2.  บูรณาการหน่วยงานกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

 

มาตรการ โครงการ / กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ  
แนวทางการ 

ติดตาม/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

 
การ

ตอบสนอง 
ยุทธศาสตร์ 

ของ 
หน่วยงาน 

2556 2557 2558 2559 

เป้า 
หมาย 

งบ 
ประมา

ณ 
(บาท) 

เป้า 
หมาย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

เป้า 
หมาย 

งบ 
ประมา

ณ 
(บาท) 

เป้า 
หมาย 

งบ 
ประมา

ณ 
(บาท) 

1. ประชาสัมพันธ์ต่อต้าน
การทุจริต 
 

โครงการจัดทำแผนแม่บท
ด้ าน การป ระชาสั ม พั น ธ์
ป้องกันการทุจริต 

ครั้งต่อป ี
 

1 -  1 -  1 -  1 -  สำนักปลัดฯ 
 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 
การบริหาร 

จัดการ อปท. 
 

2 .  เ ส ริ ม ส ร้ า ง
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
 

โค ร งก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ให้
ค ำป รึ กษ า/ ศู น ย์ รั บ แจ้ ง
เบาะแสการทุจริต 

แห่ง 1 - ปรับ 
ปรุง 
ศูนย์
เดิม 

- - - - - สำนักปลัดฯ 
 

           

 
  



.../  

 

             -๑๘- 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา  4  ปี   
ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ.  2556 – 2557   

 
ยุทธศาสตร์ที ่3.  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

 

มาตรการ โครงการ / กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ  
แนวทางการ 

ติดตาม/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

 
การ

ตอบสนอง 
ยุทธศาสตร์ 

ของ 
หน่วยงาน 

2556 2557 2558 2559 

เป้า 
หมาย 

งบ 
ประมา

ณ 
(บาท) 

เป้า 
หมาย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

เป้า 
หมาย 

งบ 
ประมา

ณ 
(บาท) 

เป้า 
หมาย 

งบ 
ประมา

ณ 
(บาท) 

1.เสริมสร้างประสทิธิภาพ
ของกฎหมายต่อต้าน 
การทุจริต 

โครงการจัดทำและปรับปรุง 
ร ะ เบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง
ห น่ วย งาน เพื่ อ ใ ช้ ใน ก าร
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

ครั้งต่อป ี
 

1 - 1 - 1 - 1 - สำนักปลัดฯ 
 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 
การบริหาร 

จัดการ อปท. 
 

โค รงก ารจั ด ท ำป ระม วล
จริยธรรม 

ครั้งต่อป ี
 

1 - ปรับ 
ปรุง 

- ปรับ 
ปรุง 

- ปรับ 
ปรุง 

- สำนักปลัดฯ 
 

2. เสริมสร้างความ 
เข้มแข็งในการตรวจสอบ
ทรัพย์ สิ นนั กการเมื อ ง
ข้าราชการ และการทุจริต
เชิงนโยบาย 

โครงการจัดระบบสารสนเทศ
ที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหาร
จัดการ 

ครั้งต่อป ี
 

1 - 1 - 1 - 1 - สำนักปลัดฯ 
 

โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการต่อต้านการรับ
สินบน 

ครั้งต่อป ี
 

1 - 1 - 1 - 1 - สำนักปลัดฯ 
 

 
  



.../  

 

             -1๙- 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา  4  ปี   
ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ.  2556 – 2559   

 
ยุทธศาสตร์ที ่4.   สร้างบุคลากรมืออาชีพในการป้องกันและปราบปรามทุจริต 

 

มาตรการ โครงการ / กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ  
แนวทางการ 

ติดตาม/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

 
การ

ตอบสนอง 
ยุทธศาสตร์ 

ของ 
หน่วยงาน 

2556 2557 2558 2559 

เป้า 
หมาย 

งบ 
ประมา

ณ 
(บาท) 

เป้า 
หมาย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

เป้า 
หมาย 

งบ 
ประมา

ณ 
(บาท) 

เป้า 
หมาย 

งบ 
ประมา

ณ 
(บาท) 

1. พัฒนาสมรรถนะและ
ขีดความสามารถ
เจ้าหน้าท่ีในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

โครงการจดัทำแผนพัฒนา
บุคลากร โดยให้มีการบรรจุ
หลักสตูรเกีย่วกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเข้า 
ไปในแผน 

ครั้งต่อป ี
 

1 - 1 - 1 - 1 - สำนักปลัดฯ 
 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 
การบริหาร 

จัดการ อปท. 

โครงการเชิด ชู เกี ย รติ ผู้ มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น    

ครั้งต่อป ี
 

3 - 3 - 3 - 3 - สำนักปลัดฯ 
 

2. สร้างมาตรฐานทาง
วิชาชีพด้านการป้องกัน
และปราบปรามทุจริต 
ภาครัฐ 

โครงการจัดส่งพนักงานส่วน
ตำบล  พนักงานจ้าง คณะ
ผู้บริหาร เข้ารับการอบรม
หลักสูตรด้านการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตภาครัฐและ
คุณธรรม  จริยธรรม 

ครั้งต่อป ี
 

คนละ
1 

หลัก 
สูตร 

- คนละ
1 

หลัก 
สูตร 

- คนละ
1 

หลัก 
สูตร 

- คนละ
1 

หลัก 
สูตร 

- สำนักปลัดฯ 
 

 



.../  

       
 

         -2๐- 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา  4  ปี 
ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ.  2556 – 2559 

 

9. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา 
 
 

ตำบลตาเบาเป็นตำบลที่เก่าแก่ มีประวัติความเป็นมายาวนานอีกตำบลหนึ่งของอำเภอปราสาท        
ซึ่งไม่ได้ปรากฏหลักฐานว่าตำบลตาเบาได้รวมตัวกันขึ้นเป็นตำบลเมื่อปีใด อาศัยเพียงข้อสันนิษฐานจากคำเล่า 
ของผู้สูงอายุที่เล่าต่อๆกันมาว่าอดีตเป็นตำบลหนึ่งที่มีพ้ืนที่กว้างมากซึ่งห่างจากท่ีว่าการอำเภอปราสาท 
มาทางทิศตะวันออกประมาณ 10 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 72.327 ตารางกิโลเมตร  
หรือประมาณ 45,204.375 ไร่   การตั้งถิ่นฐานและขนบธรรมเนียมประเพณี ประชาชนในตำบลตาเบามักจะตั้ง 
ถิ่นฐานอยู่บริเวณข้างถนนสายหลัก         และสายรองในชุมชน โดยมีชุมชนที่ใหญ่ที่สุดของตำบล  
ได้แก่ บ้านลำพุก  หมู่ที่ 14  ใช้ภาษาถ่ิน คือภาษาเขมร ในการติดต่อสื่อสารในชุมชนเดียวกัน 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบาได้ยกฐานะการปกครองจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2539 โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลครั้งแรกรวม  58  คน   
 

 ลักษณะท่ีตั้ง     

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ตั้งอยู่ที่บ้านหนองจอก  หมู่ที่  11 ตำบลตาเบา  อำเภอปราสาท  จังหวัด
สุรินทร์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปราสาทมาทางทิศตะวันออกประมาณ  10  กิโลเมตร ตามถนนสายโชคชัย-เดชอุดม 

  ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 144-145  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง 
 

อาณาเขต     

เขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา   มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ  72.327  ตารางกิโลเมตร  
หรือประมาณ  45,204.375  ไร่  โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในด้านการเกษตร 
 

 เขตการปกครอง  
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา มีอาณาเขตการปกครองติดต่อกับท้องถิ่นใกล้เคียง  6  ส่วน  คือ   

ตำบลโคกยาง  ตำบลหนองใหญ่  ตำบลกันตวจระมวล  ตำบลกังแอน  ตำบลบ้านพลวง  และ ตำบลโคกตะเคียน  
อำเภอกาบเชิง  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 



.../  

 
 

-2๑- 

       
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา  4  ปี 
ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ.  255๖ – 25๕๙ 

 
 ตราสัญลักษณ์ประจำ อบต.ตาเบา 

 
 
 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบาประกอบด้วยสัญลักษณ์  ๓  อย่าง และมีความหมาย ดังนี้ 
๑.  พรหมสี่หน้า   หมายถึง เทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ มี ๔ หน้า เชื่อว่าเป็นผู้สร้างโลกหรือเทพในพรหมโลก  

ตามคติพระพุทธศาสนา จำพวกมีรูป เรียก “รูปพรหม” คือผู้มีพรหมวิหารทั้ง ๔ ประการ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา จึงหมายถึงการพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วม การพัฒนาชุมชนในกาลข้างหน้าด้วยการมองเห็นทั้ง ๔  ด้าน ๔ ทิศ 
ประกอบกับหลักพรหมวิหาร ๔ ประการของผู้นำ 

๒.  พระอาทิตย์  หมายถึง เทวดาพระเคราะห์คือสุริยาทิตย์ที่เป็นหนึ่งในจักรวาลที่ปรากฏอย่างเสมอต้นเสมอ
ปลายมีความมั่นคง เที่ยงธรรม และมีคุณธรรม อันจะเอ้ือประโยชน์ต่อมวลประชาราษฎร เพ่ือความผาสุกของราษฎรทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต 

๓.  รวงข้าว  หมายถึง พืชล้มลุกจำพวกหญ้า มีหลายชนิดใช้เป็นอาหารหลัก จึงหมายถึง องค์การบริหารส่วน
ตำบลตาเบามีการปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักและมีความรุ่งเรืองของธัญพืชจำพวกข้าวที่มีคุณภาพ มีความอุดมสมบูรณ์ 
ของธรรมชาติต่าง ๆ รวมทั้งอาหารที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนด้วยความเพียงพอและสมดุล 

สรุปได้ว่า  ตราสัญลักษณ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา มีความหมายได้ว่า มีความรุ่งเรือง อุดมสมบูรณ์
ของธัญพืช  ข้าวปลาอาหาร มีผู้นำที่มองการณ์ไกลไปข้างหน้า ทั้ง ๔ ด้าน ๔ ทิศ ผู้นำมีหลักพรหมวิหาร ๔ ในการ
ปกครองชุมชนและผู้นำมีความเที่ยงธรรม มีคุณธรรมและมีความชอบธรรมอย่างเสมอต้นเสมอปลายในการพัฒนาอันจะ
เอ้ือประโยชน์และความผาสุกของประชาราษฎรและชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยความพูนสุขตลอดไป 

 

 

 

 

 

 

 



.../  

 

                                                               -2๒- 

 

 ที่ตั้งและทีท่ำการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา 
 

 

                         
 
  



.../  

 

         
     -2๓- 

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา  4  ปี 
ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ.  2556 – 2559 

  ที่ตั้ง 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอปราสาท  ระยะทาง  10  

กิโลเมตร       โดยมีอาณาเขตติดต่อพ้ืนที่ใกล้เคียงดังนี้  
 

                        อาณาเขตทางทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 
      อาณาเขตทางทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลโคกยางและตำบลกันตวจระมวล  
            อำเภอปราสาท   จังหวัดสุรินทร์ 

     อาณาเขตทางทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ตำบลกังแอน และตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
     อาณาเขตทางทิศใต้  ติดต่อกับ  ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และตำบลโคกตะเคียน   
                      อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์ 
 

  พื้นที่  / เนื้อที ่
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา   มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ   ประมาณ 72.327 ตารางกิโลเมตร  

หรือประมาณ 45,204.375 ไร่   แบ่งเป็น 
   -  พ้ืนที่ทำการเกษตร  จำนวน       8,510            ไร่ 
   -  พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ จำนวน           8               แห่ง 
 

  ลักษณะภมูิประเทศ 
     สภาพพ้ืนที่ทั่วไปของตำบลตาเบา  เป็นที่ราบสูงลักษณะเป็นดินปนทราย พ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่ราบโล่ง  

 ใช้เป็นที่เกษตรกรรม และท่ีอยู่อาศัย  โดยมีแหล่งน้ำที่สำคัญ  ได้แก่  ห้วยเสนง 
 

  ลักษณะภมูิอากาศ 
           ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี  3  ฤดู  คือ 

   ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม 
   ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม 
   ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ 
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  อาณาเขตการปกครอง 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา    แบ่งการปกครองตามลักษณะการปกครองท้องที่ส่วนท้องทั้งหมด  19  
หมู่บ้านดังนี้ 

 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง 

1 บ้านโชค นายบุญเลี่ยม  นะรัตน์รัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  1 
2 บ้านตาเบา นายสมจิตร์  คิดนุนาม ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  2 
3 บ้านตาเตียว นายชำนาญ  ดำเนินงาม ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  3 
4 บ้านสวาย นายเสาะ  มีบุตรดี ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  4 
5 บ้านปันรัว นายทานี   สินสร้าง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  5 
6 บ้านกันตาลหาร นายสังเวียน แก้วรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  6 
7 บ้านกระเพอโร นายประประสงค์  สมปาง กำนันตำบลตาเบา 
8 บ้านปะปูล นางสำราญ  สัญจรดี ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  8 
9 บ้านภูมิสตึง นายนัง   ชูชื่นบุญ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  9 

10 บ้านละเบิก นายเสือย  พอกสนิท ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  10 
11 บ้านหนองจอก นายกิตติศักดิ์ ทองหาว ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  11 
12 บ้านขวาว นายย้วน  อุ้มดีไว ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  12 
13 บ้านโคกจราบ นายเชิดศักดิ์  ปลายแก่น ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  13 
14 บ้านลำพูก นางเกศนิ  เพลินพร้อม ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  14 
15 บ้านบุเจก นางสมบูรณ์  เลี่ยมดี ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  15 
16 บ้านสวายจู นายเดือน  คิดดีจริง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  16 
17 บ้านโคกเวง นายสุรเชษฐ์  รัตนวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  17 
18 บ้านปอยจุม นายมีศักดิ์  คิดดีจริง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  18 
19 บ้านจบก นายพาน ี  น่าชม ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  19 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา  4  ปี 
ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.  2556 – 2559 

 
   ข้อมูลประชากร   

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา    มีจำนวนประชากรในพื้นที่ทั้งสิ้น     9,008    คน    
แยกเป็นชาย    4,448    คน           หญิง  4,560   คน      ดังนี้ 

 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จำนวนประชากร 

จำนวนครัวเรือน 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

1 บ้านโชค 333 345 667 178 
2 บ้านตาเบา 193 244 435 122 
3 บ้านตาเตียว 211 243 453 112 
4 บ้านสวาย 210 225 428 104 
5 บ้านปันรัว 314 323 630 153 
6 บ้านกันตาลหาร 396 384 780 190 
7 บ้านกระเพอโร 217 205 422 96 
8 บ้านปะปูล 199 179 378 115 
9 บ้านภูมิสตึง 110 112 219 50 

10 บ้านละเบิก 243 260 503 114 
11 บ้านหนองจอก 341 346 679 171 
12 บ้านขวาว 229 211 440 110 
13 บ้านโคกจราบ 231 225 455 107 
14 บ้านลำพูก 449 458 896 239 
15 บ้านบุเจก 154 177 331 91 
16 บ้านสวายจู 214 225 434 108 
17 บ้านโคกเวง 202 195 396 108 
18 บ้านปอยจุม 109 127 236 60 
19 บ้านจบก 93 76 167 43 

รวม 4,448 4,560 9,008 2,271 
             ที่มา :  สำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  ข้อมูล  ณ  เดือน เมษายน  2556 
 
 
 
 
 
 
 
 



.../  

 
 
 

         -2๖- 
 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา  4  ปี 

ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ.  2556 – 2559 
 

 
 
 อาชีพ 

   1.  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่    การทำนา   ปลูกผัก   เลี้ยงสัตว์   
   2.  หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา 
    - ปั๊มน้ำมัน ( หัวจ่าย)   จำนวน     1      แห่ง 
    - ปั๊มน้ำมันมือหมุน ( หลอดแก้ว )  จำนวน    -     แห่ง 
    - โรงส ี     จำนวน     3      แห่ง 
 

 
 

  การศึกษา  
1.  โรงเรียน 

- โรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน  1  แห่ง  คือ โรงเรียนตาเบาวิทยา 
- โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน     6       แห่ง 

 
 

    
 

2.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน     2       แห่ง 
 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ตั้ง รักษาในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจอก หมู่ที่  11  นางมามะ    ยานศิริ 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิสตึง หมู่ที่  9  นางสาวสิริภัทรพิมพ์ ธานีพูน 

  
 

     
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง ผู้อำนวยการ 
1 โรงเรียนบ้านโชค หมู่ที่  1 นายภาล  คงสุข 
2 โรงเรียนบ้านตาเบา หมู่ที่  11 นายสมชาย ชมเมิน 
3 โรงเรียนบ้านตาเตียว หมู่ที่  3 นายสุธรรม สุบรรณาจ 
4 โรงเรียนบ้านสวาย หมู่ที่  4 นายกฤษดา  เหลี่ยมดี 
5 โรงเรียนบ้านตะคร้อ หมู่ที่  5 นายมิตรชัย  สุชาติสุนทร 
6 โรงเรียนบ้านลำพุก หมู่ที่  14 นายไพโรจน์  เกิดกล้า 
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     -2๗- 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา  4  ปี 

ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ.  2552 – 2555 
 
  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
 ประชาชนในตำบลตาเบาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธโดยคิดเป็นร้อยละ 95  ของประชากรทั้งหมด

โดยมีศาสนสถาน จำนวน  5 แห่ง ที่สำคัญในการประกอบพิธีในโอกาสต่าง  ดังนี้ 
 
 
 

    

 

 

 

 
  สาธารณสุข 
        ในเขตพ้ืนที่ตำบลตาเบา มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขประจำตำบลประกอบด้วย 
         

               -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาเบา  ตั้งอยู่หมู่ที่  17  บ้านโคกเวง 
               -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)จำนวน 19  หมู่บ้าน  
                                           -  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตาเบา   
 
  

  ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
                          ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นท่ีตำบลตาเบา มีบุคลากรและหน่วยงาน                  
                        ที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   - ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีบุคลากร จำนวน  185  คน 
   - หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยตำบลตาเบา  มีบุคลากร จำนวน 15 คน 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
   ในปัจจุบันยังไม่มีการค้นพบทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการอุตสาหกรรมแต่อย่างใด 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อวัด หมู่บ้าน ที่ตั้ง 
1 วัดอัมรินทราราม ตาเตียว หมู่ที่  1 
2 วัดตาเบา หนอกจอก หมู่ที่  11 
3 วัดกันตาลหาร บ้านกันตาลหาร หมู่ที่  3 
4 วัดศีลาธรรมราม บ้านละเบิก หมู่ที่  4 
5 วัดสหธรรม บ้านโคกจราบ หมู่ที่  5 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา  4  ปี 
ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ.  2552 – 2555 

 
 

สิ่งแวดล้อม 
   -  ปริมาณน้ำเสียยังไม่สามารถวัดปริมาณได้แน่นอนเนื่องไม่มีการกำจัดน้ำเสียที่เป็นระบบ 

-  ปริมาณขยะเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบายังไม่มีการเก็บขยะที่เป็นระบบและไม่มีพ้ืนที่ 
   สำหรับกำจัดขยะโดยการกำจัดขยะประชาชนใช้วิธีฝังกลบ  เผาทำลายและมีบางส่วนมีการนำกลับมาใช้ใหม่ 
 
การคมนาคม/การจราจร 
ถนน 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา  มีการคมนาคมทางบก  ซึ่งมีถนนสายหลักท่ีใช้ในการคมนาคม   
จำนวน  1  สายคือ  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24  สายโชคชัย-เดชอุดม  นอกจากนั้นก็มีเส้นทางเชื่อม 
ระหว่างหมู่บ้าน  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบาส่วนใหญ่เป็นถนนดินและหินคลุก   
การคมนาคมไม่ค่อยสะดวก โดยเฉพาะในฤดูฝนเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะถนนไม่ได้มาตรฐาน 
 
สะพาน  

   จำนวนสะพานคอนกรีต     3 แห่ง 
 

แหล่งน้ำ 
   จำนวนห้วย/หนอง/คลอง/บึง  67 แห่ง 
   จำนวนคลองชลประทาน   1 แห่ง 
   จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 71 แห่ง 
   จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ  2 แห่ง 
   จำนวนถังเก็บน้ำฝน  100      แห่ง 
 

การขนส่ง 
การเดินทางในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ กรณีเดินทาง

ระหว่างจังหวัดใช้โดยสารสถานีขนส่งอำเภอปราสาท และรถโดยสารประจำทาง 
 

การโทรคมนาคม/สื่อสาร 
   จำนวนโทรศัพท์สาธารณะ   15 แห่ง 
   จำนวนสถานที่บริการอินเตอร์เน็ต     1 แห่ง 
   จำนวนหอกระจายข่าว                 19 แห่ง  
 

การประปา  
    จำนวนประปาหมู่บ้าน 13 แห่ง 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


