แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 4 ปี
พ.ศ. 2561-2564

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข
อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา

คานา
การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารปู อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ภาครั ฐ ของหน่ ว ยงาน/
ส่ ว นราชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 สื บ เนื่ อ งจาก ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการปู อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจ ริตที่ใช้อยู่ เป็ น ฉบั บที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่ การเป็ น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข จึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข
เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข
……………………………………………
ด้ว ยองค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลทุ่ง ผาสุข ได้ดาเนิน การจัด ทาแผนปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข เพื่อให้สอดคล้อง
กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการปู อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ฉบั บ ที่ 3 ซึ่ ง มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น ประเทศ
ที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
ดังนั้ นเพื่ อให้ การดาเนิ นการขับเคลื่ อนด้ านการปูองกั นและปราบปรามการทุ จริ ตบั งเกิดผล
เป็นรูปธรรมทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต องค์การ
บริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุขจึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25612564) โดยขอดูเอกสารได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข ในวัน เวลาราชการ หรือสามารถ
ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.thungphasuk.go.th
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒560

ถนอม อิ่นคา
(นายถนอม อิ่นคา)
นายกองค์กาบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข

ส่วนที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมา

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ และปัญหา
ลาดับต้นๆ ที่ขัดขว้างการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจแลความศรัทธาต่อระบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับ
การจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดย
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕–๒๕๕๘ อยู่ที่
๓๕ – ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๓๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และ
อันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของ
ประเทศไทย ปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ลาดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถ
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่ านมา ประเทศไทยได้แสดงให้ เห็ นถึงความพยายามในการปราบปราม
การปูองกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจ ริ ต พ.ศ.๒๕๔๖ การจั ดตั้ งองค์ กรตามรัฐ ธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว
๓ ฉบั บ แต่ในปั ญหาการทุจ ริ ต ในประเทศไทยไม่ ได้มีแ นวโน้มที่ ล ดน้อ ยถอยลง สาเหตุที่ ทาให้ การทุจริ ต
เป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่ใน
พื้นฐานความสั มพันธ์แนวดิ่ง หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้ สังคมไทยยึดติดกับการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิย ม วัตถุนิยม ติดความ
สบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่ นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้
ซึ่ ง นั บ ได้ ว่ า เป็ น ปั ญ หาที่ ฝั ง รากลึ ก ในสั ง คมไทยมาตั้ ง แต่ อ ดี ต หรื อ กล่ า วได้ ว่ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของค่ า นิ ย ม
และวัฒนธรรมไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านทางานที่ไม่ได้บูรณาการทางด้านความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ไว้ด้วนกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี
พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่า
ร้ อ ยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่ งการที่ร ะดับ คะแนนจะสู งขึ้ น ได้ นั้ น การบริ ห ารงานภาครั ฐ ต้อ งมีร ะดั บ
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ ในปัจจุบัน ไม่ใช่
ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
ดั้งนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วนการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงให้ดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่าน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้หน่วยงานภาครัฐนาแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสู่การปฏิบัติ
2. คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) เป็นประธาน ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 กาหนด
ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน จัดทาแผนปฏิบัติการว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
3. สานักงาน ก.พ.ร.ได้เห็นชอบให้ส่วนราชการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตและการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของโครงการสาคัญที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2560เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งในการเกิด การทุจ ริต ในองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น มี วัต ถุ ประสงค์
เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์
สาคัญเพื่อให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดการละเลย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย

4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรื อลั กษณะปั ญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่นสาเหตุและ
ปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ กฎหมาย
ที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่ง
ที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่ งจู ง ใจ เป็ น ที่ ย อมรั บ ว่า สภาวะทางเศรษฐกิ จที่มุ่งเน้น เรื่องของวัตถุนิยม สั งคมทุนนิ ยม ทาให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะ
การทุจริ ตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนเจ้าหน้าที่ เพื่อให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้าง
และโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม”รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6)การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ
ถือว่าเป็ นเครื่ องวัดความดีของคน แต่ในปั จจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลั ว บาปน้อยลง
และมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิ ยมที่ผิ ด ปั จจุ บัน ค่านิ ยมของสังคมได้เปลี่ ยนจากยกย่องคนดี คนที่ซื่อสั ตย์เป็นการยกย่อง
คนมีเงิน คนที่เป็ น เศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่ งหน้าที่การงานสู ง ด้ ว ยเหตุนี้ผู้ ที่มีค่านิยมที่ผิ ดเห็ นว่ า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
2. วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข ได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณืในอุดมคติซึ่ง
เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิน่ ในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์
คาดหวังที่จะให้เกิดในอนาคต ดังนี้
“เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

มีส่วนร่วมในการพัฒนา การเกษตรก้าวหน้าปลอดสารเคมี”
3. พันธกิจ (Mission) ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข
1) พัฒนาแหล่งน้า พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มมูลค่าสินค้า
2) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาบุคลากร
3)ส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ชุมชน
สะอาด น่าอยู่ ปลอดสารพิษ
4)ปกปูองเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5)ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
4. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การสร้างราชการใสสะอาดขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข
1. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตและโปร่งใสของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ทุกคนขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข
2. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุก
จิตสานึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่ติดสินบน มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริต คอรัปชั่น มุ่งสู่ราชการไทย ใสสะอาด
3. เพื่อประสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กรในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

6. เป้าหมาย (TARGET)
1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข มีจิตสานึกในเรื่องของ
ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบ
2. องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหา
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว และโปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง
3. ประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ
4. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม
5. พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
7. ยุทธศาสตร์ (STRATEGY) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 4 ประการ ดังนี้
1. ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข
2. รวมพลังแผ่นดินปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบที่อาจจะ
เกิดขึ้นในองค์กรทุกส่วน ได้แก่ สานักงานปลัด อบต. ,กองคลัง,กองช่าง,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,

ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต
4. สร้างบุคลากรมืออาชีพ ปูองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้บรรลุตามนโยบาย
รัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อสร้างราชการใสสะอาด และองค์การบริหารส่วนตาบล
ทุ่งผาสุข จะทาการบรรจุแผนกลยุทธ์ราชการใสสะอาด ไว้ในแผนพัฒนา 3 ปีขององค์การบริหารส่วนตาบล
ทุ่งผาสุกต่อไป
8. ผลที่คาดหวัง
1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข มีจิตสานึกในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประชาชน มีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
2. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาส
ในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
4. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต

9. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
***********************************************
มิติที่ 1

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. การสร้าง
สังคมไม่ทน
ต่อการ
ทุจริต

1.1
การสร้ า ง
จิ ต ส านึ ก และความ
ตระหนั ก แก่ บุ ค ลากร
ทั้งข้าราชการการเมือง

(1) โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของ อบต.ทุ่งผาสุข
(2) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่ผบู้ ริหารสมาชิก

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000 150,000 150,000 150,000
-

-

-

-

ฝุายบริหารข้าราชการ
กา ร เ มื อ งฝุ า ย ส ภ า
ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ ฝุ า ย
ประ จ า ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1. การสร้าง
สังคมไม่ทน
ต่อการ
ทุจริต

1.2 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

สภา และพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัย
(4) มาตรการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(5) มาตรการ“จัดทาคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
(6) กิจกรรมให้ความรูเ้ รื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(7) ประชาสัมพันธ์ / ดาเนินการ
ดาวน์โหลดและลงทะเบียน
Application “กฎหมาย ป.ป.ช.
มาตรา 100 และ มาตรา
103”

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1) โครงการให้ความรู้กฎหมาย
เบื้องต้น/กฎหมายใน
ชีวิตประจาวันแก่ประชาชน
ข้าราชการการเมือง และ
ข้าราชการท้องถิ่นอบต.ทุ่งผาสุข
(2) โครงการการบริการภาษี
นอกสถานที่

3,000

3,000

3,000

3,000

3,500

3,500

3,500

3,500

(3) โครงการอบรมและรณรงค์
รวมใจคัดแยกขยะ ลดมลพิษ
เพื่อคุณภาพชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม
(4) โครงการเก็บผักใส่ซ้า หิ้วถุง
ผ้าไปกาด
(5) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
คาขวัญส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม ของข้าราชการ
พนักงานจ้าง เช่น
-ปูายคาขวัญ
-วางไว้หน้าเวปไซต์ของ
หน่วยงาน
-กาหนดไว้เป็นข้อความด้านล่าง

50,000

50,000

50,000

50,000

15,000

15,000

15,000

15,000

2,000

2,000

2,000

2,000

ของหนังสือราชการทุกประเภท
(5) โครงการปลูกหญ้าแฝกอัน
3,000
3,000
3,000
3,000
เนื่องมาจากพระราชดาริ
(6) กิจกรรมด้านการอนุรักษ์
10,000
10,000
10,000
10,000
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามโครงการ
พระราชดาริ นโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล
(7) โครงการพัฒนาสตรีกบั วิถี
40,000
40,000
40,000
40,000
เศรษฐกิจพอเพียง
รวม 15 โครงการ 1,786,500 1,786,500 1,786,500 1,786,500

มิติที่ 1
1. การสร้าง
สังคมไม่ทน
ต่อการ
ทุจริต

มิติที่ 2

ภารกิจตามมิติ
1.3 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000

(1)โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน
“กิจกรรมพาน้องเข้าวัด”
(2)โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(3)โครงการค่ายเยาวชนจิต
40,000
อาสาสานึกรักษ์บ้านเกิดเพื่อ
พัฒนาชุมชน
(4)โครงการออมทรัพย์
(5)โครงการ ศพด.พอเพียง
(6)โครงการหนูน้อยพิชิตขยะ
รวม 6 โครงการ/กิจกรรม 40,000.-

ปี 2561

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

10,000

10,000

10,000

40,000

40,000

40,000

60,000.-

60,000.-

60,000.-

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2.การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต

มิติที่ 3

2.1 แสดงเจตจานง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร

(1)กิจกรรมประกาศเจตจานง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2)มาตรการมอบอานาจของ
นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(3)มาตรการออกคาสั่ง
มอบหมายงานนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 มาตรการสร้าง
(1) การสร้างความโปร่งใสใน
ความโปร่งใสในการ
การบริหารงานบุคคล “กิจกรรม
ปฏิบัติราชการ
สร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
(2) การสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงบประมาณ
“กิจกรรมการเชิญประชาชน
และบุคคล หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสภาฯ
พิจารณางบประมาณประจาปี”
(3)โครงการเผยแพร่ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
(4) โครงการจ้างสารวจความพึง
2.3 การเชิดชูเกียรติ พอใจของผู้รับบริการ
แก่หน่วยงาน/บุคคล (1) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
ในการดาเนินกิจการ บุคคลองค์กรดีเด่นผู้ทา
การประพฤติปฏิบัติ
คุณประโยชน์หรือผู้มีจติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ สาธารณะ
รวม 8 โครงการ/กิจกรรม

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,000

15,000

15,000

15,000

-

-

-

-

15,000

15,000

15,000

15,000

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อานวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.2 การรับฟังความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน

(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์และศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ อบต.
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(2) กิจกรรมการอบรมให้ความรู้
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
(3) มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

รวม

(1)การประชุมแกนนาเพื่อ
ขับเคลื่อนแผนชุมชน
(2)การดาเนินงานไกล่เกลีย่ ข้อ
พิพาทของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ตาบลทุ่งผาสุข
(3)การดาเนินแก้ไขปัญหาร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนของประชาชน
และรายงานผลให้ประชาชน
ทราบ
(1)แต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
ตาบล,คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนฯ
(2)แต่งตั้งตัวแทนประชาคม
ตาบลร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง
(3)การติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาตาบลประจาปี
9 โครงการ/กิจกรรม

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
บริหารบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มิติที่ 4

80,000

80,000

80,000

80,000

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินกาหนด

(1) มีการจัดวางระบบควบคุม
ภายในขององค์กร การติดตาม
และรายงานผลทุกสานัก/กอง
และระดับองค์กรแล้วรายงาน
ให้หน่วยกากับดูแล หน่วย
ตรวจสอบทราบทุกปี ภายใน
31 ตุลาคม ของทุกปี

-

-

-

-

4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิ รือการ
บริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได้
4.3 การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น

(1)การรายงานผลการ
ดาเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน
ให้ประชาชนทราบทุกปี
(2)การอบรมกรรมการตรวจ
การจ้าง
(1)การอบรมให้ความรูด้ าน
ระเบียบกฎหมาย การ
บริหารงานท้องถิ่นให้กับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น
(2)การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลในด้านต่างๆ

-

-

-

-

30,000

30,000

30,000

30,000

-

-

-

-

5,000

5,000

5,000

5,000

35,000

35,000

35,000

35,000

4.3 ส่งเสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของชุมชน
และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต

รวม

(1)การติดปูายประชาสัมพันธ์
รณรงค์ต่อต้านการทุจริต

6 โครงการ/กิจกรรม

