
คำนำ 

 

  ปญหาการทุจรติคอรรบัชั่น  เปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานาน  และไดกอใหเกิด

ผลกระทบโดยตรงตอระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม  ความมั่นคง  ตลอดจนภาพลักษณและความนาเชื่อถือ

ของประเทศ  การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสำคัญที่หนวยงานในภาครัฐ  ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการ

ขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนา สามารถแขงขันกับตางประเทศไดอยางทัดเทียมนานา

อารยประเทศ  ที่จะตองประสานความรวมมือทั้งภาคเอกชน และภาคประชาชนสังคมเพื่อรวมกันพัฒนา

ปรับปรุงระบบ  การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคูไปพรอม ๆ  กัน  โดยการปลูกฝงความซื่อสัตย

สุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนคานิยมอื่น ๆ ท่ีถูกตองรวมทั้งเขาใจวิถีดำเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณคา 

  เพื่อใหการดำเนินงานดังกลาว บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม  องคการบริหารสวนตำบลลำภู   

จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององคการบริหารสวนตำบล  

ลำภู  พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ขึ้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธของ องคการบริหารสวนตำบลลำภู  

ใหบรรลุเปาหมาย  

 

 

 

       องคการบริหารสวนตำบลลำภู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 

ขององคการบริหารสวนตำบลลำภู 

 

ภายใตบริบทของประเทศไทยที่ตองเผชิญหนาทามกลางความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน           

ที่ปรับเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วและมีความซับซอน ทำใหกระบวนการพัฒนาดานตางๆ ของประเทศขาดความสมดุล 

และกอใหเกิดสภาพปญหาที่ตอเนื่องเก่ียวพันกันหลายดาน โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่สั่งสม

ติดตอกันมาอยางยาวนาน ไดสงผลกระทบโดยตรงตอระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของประเทศ 

ซึ่งรวมถึงภาพลักษณและความเชื่อม่ันตอสายตาประชาคมโลก การที่ประเทศไทยยังคงตองประสบกับสภาพปญหา

ดังกลาว ที่นับวันจะมีรูปแบบของการกระทำความผิดทุจริตคอรรัปชันที่หลากหลายมิติ และทวีความรุนแรงมากขึ้น

เรื่อยๆ รัฐบาลจึงไดแถลงนโยบายการบริหารราชการแผนดินตอรัฐสภา โดยถือวา”การแกไขปญหาการทุจริต   

คอรรัปชัน” เปนนโยบายหลักที่สำคัญของรัฐบาลในการบริหารราชการแผนดิน  

ดังนั้น เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน เปนไปอยาง       

มีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตำบลลำภูจึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๙  เพ่ือใหทุกสวนงานในองคการบริหารสวนตำบลลำภูใชเปนกรอบแนวทางใน

การดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ไดมุงเนนใหการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ขององคการบริหารสวนตำบลลำภูเปนไปอยางตอเน่ือง สรางระบบราชการที่มีความโปรงใส จัดระบบการ

ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการ

ปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการรณรงคปลูกจิต 

สำนึกคานิยมในการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งเปนเรื่องที่สอดคลองกับพระราช-

กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ อีกดวย 

การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ขององคการบริหารสวนตำบลลำภูได

ดำเนินการโดยนำแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ดังกลาว ใหสอดรับกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครฐัดังนี้ 

วิสัยทัศน 

  “หนวยงานภาครัฐ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคสวนรวมกันปองกันและปราบปรามการทุจริต” 

พันธกิจ 

 ๑.เสริมสรางจิตสำนึกและคานยิม ใหกับเจาหนาที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาล 

 ๒.บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

 ๓.สงเสรมิบทบาทภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 



-๒- 

 

 ๔.สรางกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอำนาจของเจาหนาที่ของรัฐ ใหมีความเขมแข็ง
และมีประสิทธิภาพ 

 ๕.สงเสรมิ สนับสนุนการจัดการองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐอยางจริงจัง
และตอเนื่อง 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ๔ ยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑. เสริมสรางจิตสำนึก คานิยม ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

  วัตถุประสงค มุงสงเสริม เสริมสรางจิตสำนึกและคานิยม ใหแกหนวยงานภาครัฐบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน  ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบภาครัฐรวมท้ังการรณรงค  เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกภาคสวนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎแลระเบียบ ท่ีจะ

เปนกลไกในการแกไขปญหา การพัฒนา ตลอดจน เปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครฐัไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒. บรูณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

   วัตถุประสงค  มุงประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐกับทุกภาคสวนในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม 

ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสรางและพัฒนาเครือขายภาคประชาชนใหเปนกลไกในการ

ตรวจสอบ  ถวงดุลรวมถึงการสรางหลักประกันความปลอดภัยในการแจงขอมูลหรือเบาะแสในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓. เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

   วัตถุประสงคมุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอำนาจ

ใหเหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สงเสริมการกระจายอำนาจสูระดับภูมิภาค สรางกลไกความรวมมือ

ระหวางหนวยงานภาครัฐกับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรงุ แกไข และ

พัฒนากฎหมายที่เอ้ือประโยชนตอการทุจริตหรือเปนอุปสรรคตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใหมี

ประสิทธิภาพ เสริมสรางประสิทธิภาพในการคุมครองพยานอยางเปนระบบและตอเนื่อง สงเสริมความรวมมือดาน

การปองกันและปราบปรามการทุจริตกับองคกรอื่นระหวางประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐ ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

  วัตถุประสงค   มุงพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาที่ของรัฐในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตภาครัฐใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือแกไขสภาพปญหาการทุจริตใหเปนระบบ

อยางตอเนื่อง สรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาคสวน รวมถึง

องคกรอ่ืนระหวางประเทศ 

 

 



-๓- 

วิสัยทัศนการพฒันาทองถิ่น (Vision ) 

      “ ตำบลนาอยู  วัฒนธรรมประเพณีหลากหลาย  เศรษฐกิจพอเพียงกาวหนา  สูสังคมสันติสุข ” 

          พนัธกิจการพัฒนาทองถิ่น (mission) 

  ๑.พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ำอยางเพียงพอ 
  ๒.สงเสรมิและพัฒนางานคุณภาพชีวิตแกประชาชน 
  ๓.สงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินและการอยูรวมกันอยางสันติ 
            ๔.สงเสรมิและสนับสนุนการเรียนรู  การสรางงานสรางอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๕.พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยังยืน 
  ๖.สงเสรมิ สนับสนุน และรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปญญา 

                       ทองถิ่น และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การเรียนรูของเด็ก เยาวชนและประชาชน 

  ๗.พัฒนาความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมแกบุคลากรและปรับปรุงองคกรตาม 

                       หลักการบริหารจัดการที่ดี 

  ๘.สงเสรมิการจัดการศึกษาสำหรับเด็กกอนวัยเรียนใหไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพเหมาะสม    

                        ตามวัยและพรอมที่จะเขารับการศึกษาในระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ขอมูลทั่วไป  

 องคการบริหารสวนตำบลลำภู เดิมเปนสภาตำบลจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่    

๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙  และไดยกฐานะจากสภาตำบลเปนองคการบริหารสวนตำบล เมื่อวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ  

๒๕๔๐  ปจจุบันจัดเปนองคการบริหารสวนตำบลขนาดกลาง 
 

ที่ตั้ง 

 องคการบริหารสวนตำบลลำภู ตั้งอยูที่ หมูที่  ๗  ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส   จังหวัดนราธิวาส  

หางจากที่วาการอำเภอเมืองนราธิวาส  ๗  กิโลเมตร  องคการบริหารสวนตำบลลำภู   มีพ้ืนที่ท้ังสิ้นประมาณ   

๒๓,๗๕๒  ไร   (๓๗.๓๘ ตารางกิโลเมตร)  พ้ืนท่ีโดยทั่วไปเปนที่ราบลุมผิวดินปนทราย  และดินเหนียวบางสวนฤดู

ฝนมีน้ำทวมขังในบางพื้นที่  เปนพ้ืนท่ีทางการเกษตร  ประมาณ  ๒๑,๓๖๙  ไร ที่อยูอาศัย  ๒,๓๕๖  ไร  โดยมี

อาณาเขตติดตอกับพ้ืนที่ตางๆ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดตอกับเขตตำบลโคกเคยีน  อำเภอเมือง   จังหวัดนราธิวาส 

 ทิศใต   ติดตอกับเขตตำบลบางปอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 

 ทิศตะวันตก    ติดตอกับเขตตำบลละหาร  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตตำบลกะลุวอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 



                                         -๔- 

 
   เขตการปกครอง 
องคการบริหารสวนตำบลลำภู  ประกอบดวย  หมูบานจำนวน  ๑๑  หมูบาน  ไดแก 

 หมูที่  ๑  บานคลองไทร   หมูที่  ๒  บานลำภู 

 หมูที่  ๓  บานทุงขนุน   หมูที่  ๔  บานโคกโก 

 หมูที่  ๕  บานรามา   หมูที่  ๖  บานทำเนยีบ 

 หมูที่  ๗  บานกาเสาะ   หมูที่  ๘  บานปลักปลา 

 หมูที่  ๙  บานทุงงาย   หมูที่ ๑๐ บานทุเรียนนก 

หมูที่ ๑๑  บานบาโง 

การศึกษา 
 โรงเรียนประถมศกึษา  ๔  แหง 

- โรงเรยีนวัดลำภู 

- โรงเรยีนบานรามา 

- โรงเรยีนบานทำเนียบ 

- โรงเรยีนบานปลักปลา 

 โรงเรียนมัธยมศกึษา   ๑  แหง ( โรงเรยีนขยายโอกาส  ประถมศกึษา - มัธยมศึกษาตอนตน  ) 

- โรงเรยีนวัดโคกโก   

โรงเรียนสอนศาสนา    ๑  แหง 

 -  โรงเรียนสานียาตุลอิสลามิยะห     หมูที่ ๖ 

สาธารณสุข 
  โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตำบล  ๑  แหง 

         - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลลำภู   ตั้งอยูหมูท่ี ๒    รับผิดชอบ  ๑๑  หมูบาน 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
               -    ที่พักสายตรวจ  ๑  แหง  คือ  ที่พักสายตรวจบานปลักปลา ตั้งอยูหมูที่ ๘ 

 

 ทรัพยากรธรรมชาติ 
           -   มีแมน้ำไหลผาน  ๒    คือ    ๑.  แมน้ำยะกัง  ไหลผานหมูที่ ๑,๗,๑๐ และ ๑๑  

                                           ๒.  แมน้ำบางนรา  ไหลผานหมูที่ ๙   บานทุงงาย  

    -   มีลำคลองจำนวน ๕ สาย  คือ  คลองแมคอ, คลองแมกง, คลองแมลำภู, คลองบางเค็ม, คลองแมบังหยัง 
 

  

 



-๕- 

การคมนาคม 
- ทางหลวงแผนดิน ๓ สาย 

๑. ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๐๕๕  ถนนสายนราธิวาส – ระแงะ 

๒. ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๒  ถนนสายนราธิวาส – ปตตานี 

๓. ทางหลวงแผนดนิสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส – ปตตานี 

-     ถนน  คสล.      จำนวน  ๓๙   สาย 

-     ถนนลาดยาง     จำนวน  ๒๕   สาย 

-     ถนนหินคลุก     จำนวน  ๑๐   สาย 

-     ถนนลูกรัง        จำนวน   ๓   สาย 

-     ถนนหินคลุกคอนกรีต  จำนวน ๕ สาย 

 สถาบันทางศาสนา 

 -      วัด              ๓   แหง 

 -      มัสยิด          ๙   แหง 

 -      สุเหรา         ๙   แหง 

 -      วัดคาทอลิก   ๑  แหง  

การพัฒนาตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่น    
  เพื่อใหการบริหารงานองคการบริหารสวนตำบลลำภูสามารถบรรลุตามเปาหมาย  จึงไดกำหนด

นโยบายการบริหารงานองคการบริหารสวนตำบลลำภูไวดังนี้ 

 ๑. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 

     ๑.๑ สงเสริม  สนับสนุน พฒันา ปรับปรุง และบูรณะระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐาน   

                    เชน ถนน ครูะบายน้ำ ไฟฟาสาธารณะ ประปา โทรศัพท ใหไดมาตรฐานและครอบคลุมท่ัวทุก 

                    พื้นที่ และชุมชน 

    ๑.๒สงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในการวางผังเมือง ใหสอดคลองกับทิศทางของการพัฒนา 

          และความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 

    ๑.๓ พัฒนา ปรับปรุง สัญญาณการจราจรทุกชนิดใหไดมาตรฐาน และทันสมัยท้ังสัญญาณปาย    

          และสัญญาณตาง ๆ และปายบอกเขตหมูบาน ซอย ตำบล 
 

 ๒. นโยบายดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

    ๒.๑ สงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมที่เสริมสรางสุขภาพที่ดี ทั้งรางกายและจิตใจใหกับประชาชน   

          การมีสวนรวมของประชาชนดานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน รวมถึงการปรับปรุง และจัดหา 

          สถานท่ีออกกำลังกาย ทั้งในรมและกลางแจงใหเพียงพอเพื่อเสริมสรางสุขภาพของประชาชน 

 



-๖- 

 

    ๒.๒ ควบคุม ดูแล ผูประกอบกิจการใหประกอบกิจการอยางถูกสุขลักษณะอนามัยใหเปนไปตาม 

          พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

    ๒.๓ ปองกันและควบคุมโรคที่เปนอันตรายตอชีวิต ทั้งโรคติดตอ และโรคท่ีเกิดจากสถานการณ 

          ดานสุขภาพ ตลอดจนการควบคุมและปองกันโรคสัตวตางๆ 

    ๒.๔ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของชุมชนและบานเมืองใหสวยงาม   

          สะอาด นาอยู นาอาศัย เนนการปลูกตนไม การสรางพื้นที่สีเขียวเขตองคการบริหารสวนตำบล  

          ใหมากขึ้น 

    ๒.๕ สงเสริมการดูแลรกัษาความสะอาดของแมน้ำ ตลอดจนการจัดสราง ปรับปรุงทางระบายน้ำ  

          ใหไดมาตรฐาน 

    ๒.๖ พัฒนา ปรับปรุง และบูรณะระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล โดยมุงเนน 

          ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ คัดแยก และการกำจัดอยางถูกวิธี 

    ๒.๗ ควบคุมและปองกันมลพิษตาง ๆ ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ทั้งทางดานอากาศ เสียงและฝุนละออง 

    ๒.๘ สงเสริม พัฒนา และสนับสนุนการสรางจิตสำนึก การสรางวินัยและการมีสวนรวมใหกับประชาชน        

          ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และการรักษาความสะอาดของบานเมือง 

    ๒.๙ สงเสริมสนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง สนามเด็กเลนสวนสาธารณะ เพ่ือการพักผอน และการศึกษา 

          เรียนรู ของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ใหเพียงพอกับความตองการของทองถิ่น 

 

 ๓. นโยบายดานเศรษฐกจิและการทองเที่ยว 

    ๓.๑ สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการทองเท่ียว การ  

          ฝกอบรมอาชีพของกลุมอาชีพ  กลุมบุคคลยางจริงจังและรวมถึงการจัดหาตลาด ทั้งในระดับ  

         ทองถ่ิน  ระดับชาติ  และระดับสากลเพ่ือรองรับผลผลิตที่เกิดขึ้น 

    ๓.๒ สงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเปนเงนิทุนหมุนเวียนใน 

          การลงทุนสรางอาชีพ และกระจายโอกาสใหกับผูมีรายไดนอย เพื่อการสรางงานและเพิ่มรายได 
    ๓.๓ สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม สัมมนาและการศกึษาดูงานใหกับองคกรตาง ๆ ในชุมชน  เชน อสม. 

          กลุมอาชีพตางๆ เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการดำเนนิงาน การผลิต  และการปฏิบัติงานตาง ๆ ของกลุม 

    ๓.๔ พัฒนา ปรับปรุง บูรณะ และฟนฟูสถานท่ีทองเท่ียว และมรดกทางวัฒนธรรมใหไดมาตรฐาน    

          มีคุณภาพ สะอาด มีความปลอดภัย และนาทองเท่ียว 

    ๓.๕ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทองเที่ยวในเชิงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

          การลงทุนดานธุรกิจการทองเที่ยวในลักษณะ SMEs ตลอดจนการฟนฟูสถานที่ทองเที่ยวเพื่อการ 

          วางรากฐานของการทองเที่ยวที่ยั่งยืน (Sustainable  Tourism)   

    ๓.๖ สงเสริม และเสริมสรางจิตสำนึก และการมีอัธยาศัยไมตรีอันดีงามในฐานะเจาบาน ในการ 

          ตอนรบันักทองเที่ยว และหามาตรการในการรักษาความปลอดภัยและการเอารัดเอาเปรียบนักทองเที่ยว 



-๗- 

 

    ๓.๗ ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบและระบบการประชาสัมพันธการทองเที่ยวอยางจริงจังและตอเนื่อง 

           โดยเนนการสรางภาพลักษณที่ดีของตำบล โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการใหบริการขอมูล 

           ขาวสาร 

 ๔. นโยบายดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 

    ๔.๑ สงเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาอยางจริงจัง ตามแนวทางแหงพระราชบัญญัติการศึกษา 

          แหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  ทั้งการศกึษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยคำนึงถึง 

          ความพรอมและสภาพแวดลอมของทองถ่ิน เพ่ือการขยายผลไปสูการแขงขันทุกระดับใหสอดคลอง 

          กับความตองการของสังคมในปจจุบัน โดยเนนการพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนใหมี 

          ความรูควบคูกับการพัฒนาดานศีลธรรม คณุธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมของชาติ เพ่ือพัฒนา 

          ใหเปนสังคมแหงการเรยีนรู โดยยึดหลักการมีสวนรวมของบุคคลทุกฝาย 

    ๔.๒ สงเสริม สนับสนุน และจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนใหมีความพรอม  

          ในการเรียนรู และไดรับการสงเสริมตามกระบวนการเรยีนรูที่สนองตอบตอธรรมชาติและ  

          พัฒนาตามวัยของเด็ก 

    ๔.๓ สงเสริม สนับสนุนการอนุรักษและสืบทอด การจัดกิจกรรมดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  

          และภูมิปญญาของทองถ่ิน การจัดตั้งกลุม ชมรม สมาคม เพ่ือการอนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรม  

          ประเพณี และภูมิปญญาของทองถิ่นใหยั่งยืนตลอดไป 

    ๔.๔ เชิดชู  และเผยแพร ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาของทองถิ่นใหสมศกัดิ์ศรี โดย 

          มุงเนนการสรางความเปนเอกลักษณของตำบลลำภูและความเปนไทย 

    ๔.๕ สงเสริม และสนับสนุน การจัดกิจกรรมทางศาสนาทั้งในโรงเรยีน ชุมชน และทองถิ่น เพื่อสราง 

          ความสมานฉันท  และการอยูรวมกันอยางสันติ 

    ๔.๖ พัฒนาแหลงวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานของทองถิ่นใหเปนแหลงการเรียนรูและ 

          สรางรายไดเสริมใหกับประชาชนในทองถ่ิน 

    ๔.๗ รณรงค  และเสรมิสรางคานิยมที่ดีใหกับเดก็และเยาวชนใหเห็นคุณคาของศิลป วัฒนธรรม  

          ประเพณี และภูมิปญญาของทองถิ่น 

    ๔.๘ ปรับปรุง และบูรณะ สาธารณะฌาปณสถาน และกูโบร ตาง ๆ ใหอยูในสภาพดีและสะอาด 

          เรียบรอย 

 ๕. นโยบายดานการพัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห คุณภาพชีวิต การกีฬาและนันทนาการ 

    ๕.๑ สงเสรมิ  สนับสนุน และชวยเหลือใหการสงเคราะหกับคนชรา เด็กกำพราไรที่พ่ึง  ผูยากไร          

         ผูพิการหรือทุพพลภาพและผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และสามารถพ่ึงตนเองได 

 



-๘- 

 

    ๕.๒ สงเสรมิ และสนับสนุน การจัดระเบียบชุมชน ตลอดจนการสรางเครือขายของชุมชน เพ่ือ  

          เสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชนใหสามารถชวยเหลือตัวเองได ตลอดจนการสงเคราะห 

          ครอบครัวการวางแผนครอบครวั  และการใหความรูเก่ียวกับแนวทางในการดำเนินชีวิต         

          เพ่ือสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 

    ๕.๓  เฝาระวังและติดตามการแกไขปญหายาเสพติด โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน และเสริมสรางให    

           มีเกราะปองกันภัยยาเสพติดอยางจริงจัง ซึ่งจะสงผลตอการชะลอปญหาอาชญากรรมตาม  

           นโยบายรัฐบาล 

    ๕.๔  สงเสริม และสนับสนุนการบำบัดรักษา และการฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจของผูเสพยาเสพติด 
    ๕.๕  สงเสริม  สนบัสนุน และพัฒนาการกีฬา อยางจริงจัง การสรางเครือขายองคกรการกีฬา การ 

           จัดตั้งกลุมอบรม และสมาคม ดานการกีฬา เพ่ือยกระดับมาตรฐานการเลนกีฬาใหกับเด็ก  

           เยาวชน และประชาชนทั่วไป  เพ่ือขยายผลไปสูการแขงขันทุกระดับ 

    ๕.๖  สงเสริม และสนับสนุนการจัดสรางลานกีฬาและการจัดกิจกรรมการแขงขันทุกประเภทและ    

           ทุกระดับ ทั้งในระดับชุมชน โรงเรยีน ทองถ่ิน ระดับภาค และระดับประเทศ 

    ๕.๗  สงเสริมและสนับสนุนอุปกรณการกีฬาใหเพียงพอกับความตองการของชุมชน เด็กและเยาวชน 

           และปลูกฝงคานิยมที่ดีตอการเลนกีฬาใหกับเด็ก  เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 

 ๖. นโยบายดานการเมืองการปกครองและการบริหาร 

    ๖.๑ สงเสริมและสนับสนุนการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมุงเนนใหประชาชน     

          ชุมชน เขามามีบทบาท แสดงความคิดเห็น โดยยึดรูปแบบกระบวนการเวทีประชาคม และการ   

          เขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของ อบต. 

    ๖.๒ รณรงค เพ่ือสรางจิตสำนึกใหประชาชน รูบทบาท และหนาที่ของตนเอง และเกิดความรูสึก  

         หวงแหนตอทองถ่ิน และทรพัยสินของทางราชการ 

   ๖.๓ สงเสริมและเสริมสรางขวัญ กำลังใจ ความสามัคคีใหเกิดข้ึนกับพนักงาน และลูกจางของ อบต.  

         และดำเนนิการบริหารงานบนพืน้ฐานของความถูกตอง ยุติธรรมและความโปรงใส โดยยึดหลักคุณธรรม 

    ๖.๔ พัฒนา ปรับปรุง และจัดหาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ในการใหบริการประชาชน และการ  

          ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสมัย โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวย  

          ในการบริหารจัดการ และการใหบริการประชาชนในเชิงรกุ เชน การจัดหนวยบริการเคลื่อนที่ 

    ๖.๕ สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ          

          และสรางคานิยมของสังคมใหรวมกันตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

    ๖.๖ ปฏิรูประบบการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน  

 



-๙- 

 

      ๗. นโยบายดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

    ๗.๑ พัฒนา ปรับปรุงระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดพรอมที่จะ 

          ปฏิบัติงานอยางทันทวงท ีโดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานการระงับอัคคีภัย และการแกไขปญหาน้ำทวม 

    ๗.๒ พัฒนาประสิทธิภาพศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตลอดจนการปรับปรุงเครื่องมือ 

          เครื่องใชใหทันสมัยและเพียงพอ 

    ๗.๓ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบ 

          เรียบรอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการดำเนินงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  (อปพร.)   

          การจัดเวรยามทองถ่ิน และอาสาสมัครตาง ๆ 

    ๗.๔ ณรงคเพ่ือปลุกจิตสำนึกของประชาชน ใหมีคานิยมที่ดีในการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย 

          ของบานเมือง พรอมทั้งหาแนวทางหรือมาตรการ   ในการดำเนินการตอผูกระทำผิดกฎหมาย   

          หรือละเมิดขอบัญญัติตามอำนาจหนาที่ของ อบต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 

(พ.ศ. 25๕๖ – 25๕๙) 
ชื่อหนวยงาน.....องคการบริหารสวนตำบลลำภู......... 

 
 

ยุทธศาสตร 
 

ภารกิจ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ป 25๕๖  ป 25๕๗  ป 25๕๘ ป 25๕๙  

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. เสริมสราง จิตสำนึก 
คานิยม ใหหนวยงาน
ภาครัฐในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 

1.1 สงเสริมการปฏิบัติงานและการ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑.โครงการขยายผลอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 

30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.-  
 
 
 

2.โครงการสงเสริมการปลูกขาว
ในนาราง 

50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.-  

3. โครงการชุมชนพอเพียง - - - 50,000.-  
1.2 สงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐทุก
ระดับไดเรียนรูและปฏิบัติงานตาม
หนาที่ดวยหลักธรรมาภิบาล 

1. มาตรการสรางความโปรงใส
ในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

- - - - ไมใชงบประมาณ 

2. มาตรการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซื้อ จัดจาง 

- - - - ไมใชงบประมาณ 

3. สงเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรม 

- - - - ไมใชงบประมาณ 

๔. โครงการจัดทำเวทีประชาคม
หมูบาน/ตำบลและแผนชุมชน 

๒๕,๐๐๐.- ๒๕,๐๐๐.- ๒๕,๐๐๐.- ๒๕,๐๐๐.-  

๕.มาตรการสำรวจความพึง
พอใจของประชาชน 

๒๕,๐๐๐.- ๒๕,๐๐๐.- ๒๕,๐๐๐.- ๒๕,๐๐๐.-  

สวนท่ี ๒ 



 
 
 

แผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจริต 4 ป 
(พ.ศ. 25๕๖ – 25๕๙) 

ชื่อหนวยงาน.....องคการบริหารสวนตำบลลำภู......... 
 

 
ยุทธศาสตร 

 
ภารกิจ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 25๕๖  ป 25๕๗  ป 25๕๘ ป 25๕๙  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

2. บูรณาการหนวยงานทุก
ภาคสวน ในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 

2.1 บูรณาการหนวยงานภาครัฐกับ
องคกรทุกภาคสวนในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

1.มาตรการใหความรวมมือกับ
หนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองคกรอิสระ 

- - - - ไมใชงบประมาณ 
 
 
 

2.2 สงเสริมการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ 
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 
 

๑.โครงการใหความรูดาน
กฎหมายสิทธิมนุษยชนใน
กระบวนการยุติธรรม 

- - - 15,000.-  

2. มาตรการจัดตั้งศูนยรับเรื่อง
รองเรียนรองทุกขขององคการ
บริหารสวนตำบลลำภ ู

- - - - ไมใชงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

สวนท่ี ๒ 



 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 
(พ.ศ. 25๕๖ – 25๕๙) 

ชื่อหนวยงาน.....องคการบริหารสวนตำบลลำภู......... 
 

 
ยุทธศาสตร 

 
ภารกิจ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 25๕๖  ป 25๕๗  ป 25๕๘ ป 25๕๙  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

3. เสริมสรางความเขมแข็ง
ในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 

3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการ
ใชอำนาจใหเหมาะสม ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 
 

๑.มาตรการจัดทำแผนการ
ตรวจสอบภายใน 

- - - - ไมใชงบประมาณ 

2.มาตรการดำเนินการทางวินัย
แกบุคลากรในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจหนาที่โดยมิชอบ 

- - - - ไมใชงบประมาณ 

 
 
 
 

 

 

สวนท่ี ๒ 


