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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุค คลหรือหน่วยงานที่
อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจาย
อำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆของ
รัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริต
ในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจาการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกับและปราบปรามการทุจริต
แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้ นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง
กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คนในปัจจุบัน
มุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใส
ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่การจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้น
จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าทีเ่ พื่อให้ตนเองได้รับสิทธิใน
การดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
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5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งทีท่ ำให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อ
เพิ่ม”รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซือ่ สัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมทีไ่ ด้รับการเน้นเป็นพิเศษถือ
ว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบนั พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัว
มากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนที่
มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมทีผ่ ดิ เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถชี ีวิต
เป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลลาด ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความ
ละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง

2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลำดับต้น ๆที่ขัดขวาง
การพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง
ภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น
และมักจะปรากฎข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจ
และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผล
ในเชิ ง ลบ สอดคล้ องกั บ การจั ด อั น ดั บดั ชนี ช ี ้ว ั ด ภาพลั กษณ์ คอร์ รั ปชั ่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ ่ ง เป็ น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อควาโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี
2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอัน ดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และ
ประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลำดับที่ 101 จาก
168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต
ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention
Against Corruption – UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้ งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการ
ทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วย
ปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง ( Vertical Relation) หรืออีกนัย
หนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง
ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับ ปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้
ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานเป็นกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขากคดาม
เข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560
จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
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การทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนน
จะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมที่
แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลัก
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรม
สุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่ างชัดเจน อันจะนำไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่าย
บริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (people’s audit) ของภาค
ประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการ
ก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ
-4-

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธรณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่
ยอมรับจากทุกภาคส่วน

5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึง่ การสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti –
Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวติ ประจำวัน
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทัง้ จากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อัน
จะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564)
ปี 2561
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต

1.1 การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น
และฝ่ายประจำ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1.1.1 (1) โครงการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
1.1.1 (2) โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
1.1.1 (3) โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง
1.1.1 (4) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
1.1.1 (5) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น”
1.1.2 (2) มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต”
1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.3 (2) มาตรการ “จัดทำคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน”
1) ปลูกต้นไม้เพื่อเพิม่ พื้นที่สีเขียว ลดภาวะ
โลกร้อนในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่ง
ท่องเที่ยวพัฒนาและปรับปรุงภูมิทศั น์ในชุมชน
3) โครงการปลูกผักริมรั้ว
4) โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น

1.3 การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน

1) โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว
2) โครงการพาน้องท่องธรรมะ
3) โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร
4) การประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต
5) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กละ
เยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กิจกรรม

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

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

ปี 2561
มิติ

2.การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อป้องกัน
การทุจริต

ภารกิจตามมิติ

2.1 แสดง
เจตจำนงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตของ
ผู้บริหาร
2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
“โตไปไม่โกง”
6) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กิจกรรม "ส่งเสริมการเรียนรูป้ รัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”)
กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2.1 (1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล
2.2.1 (2) มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ละหัวหน้าส่วนราชการ
2.2.1 (3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี”
2.2.2 (2) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ”
2.2.2 (3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสใน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ”
2.2.2 (4) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2.2.3 (1) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะ
และการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบตั ิ
2.2.3 (2) มาตรการป้องกันการทุจริตและ
สร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานทะเบียน
และบัตรประจำตัวประชาชน
2.2.3 (3) โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
2.2.3 (4) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อ
ราชการ
2.2.3 (5) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการ
บริการประชาชน”
2.3 มาตรการ 2.3.1 (1) กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
การใชดุลยพินิจ ปฏิบัติงาน

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

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

ปี 2561
มิติ

ภารกิจตามมิติ
และใช้อำนาจ
หน้าที่ ให้
เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.3.1 (2) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัตริ าชการ
2.3.2 (1) มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ
2.3.2 (2) มาตรการการมอบอำนาจของ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3.2 (3) มอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522
2.4 การเชิดชู 2.4.1 (1) โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น
เกียรติแก่
2.4.1 (2) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติ
หน่วยงาน/
คุณแก่สตรีดีเด่น
บุคคลในการ
2.4.1.(3) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/
ดำเนินกิจกรรม บุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์
การประพฤติ 2.4.2 (1) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติ
ตนให้เป็นที่
คุณแก่คณะกรรมการชุมชน
ประจักษ์
2.4.2 (2) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผูท้ ำ
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4.2 (3) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มี
จิตสาธารณะ
2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
2.5 มาตรการ 2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการ
จัดการ ในกรณี ปฏิบัติราชการ
ได้ทราบหรือรับ 2.5.1 (2) กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการ
แจ้งหรือ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตรวจสอบพบ รอบเมือง
การทุจริต
2.5.2 (1) มาตรการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กร
อิสระ
2.5.2 (2) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รบั ผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2.5.2 (3) มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน กรณีมีบคุ คลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลรอบเมือง ว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
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3.การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน

3.1 จัดให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่
เป็นการอำนวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจ
หน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.1.1 (1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบ
เมืองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.1.1 (2) กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตำบลรอบเมือง
3.1.1 (3) กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540”
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญที่สำคัญและ
หลากหลาย”
3.1.2 (2) กิจกรรม”การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของ อบต. และการรับเรือ่ งร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง”
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตำบลรอบเมือง
3.2 การรับฟัง 3.2.1 (1) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
ความคิดเห็น
3.2.1 (2) การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้อง
การรับและ
ทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
ตอบสนองเรื่อง 3.2.2 (1) มาตรฐานแก้ไขเหตุเดือดร้อน
ร้องเรียน/ร้อง รำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
ทุกข์ของ
3.2.2 (2)กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ
ประชาชน
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
3.3.การ
3.3.1 (1)มาตรฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมบทบาท สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร
และการมีส่วน ส่วนตำบลรอบเมือง
ร่วมของภาค
3.3.1 (2) ประชุมประชาคมหมู่บา้ นและ
ประชาชน
ประชาคมตำบล ประจำปี
3.3.1 (3) การส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดทำแผนชุมชน
3.3.2 (1) มาตรฐานแต่งตั้งตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมตรวจรับงานจ้าง
3.3.3 (1) มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินการปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด
4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิ รือการ
บริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ดำเนการได้
4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

4.1.1 (1) โครงการจัดทำแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำปี
4.1.1 (2) โครงการจัดทำรายงานการ
ควบคุมภายใน
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

4.2.1 (1) กิจกรรมการายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
4.2.2 (2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตำบลรอบเมือง
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน
4.2.2 (3) โครงการอบรมกรรมการตรวจ
การจ้าง
4.3.1 (1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
4.3.2 (1) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4.3.2 (2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล
4.4 เสริมสร้างการ 4.4.1 (1) มาตรการเฝ้าระวังการ
มีส่วนร่วมของ
คอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน
ชุมชน
4.1.1 (2) กิจกรรมการติดป้าย
(Community)และ ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
บูรณาการทุกภาค 4.4.2 (1) มาตรการการส่งเสริมและ
ส่วนเพื่อต่อต้าการ พัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
ทุจริต
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ส่วนที่ 3
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 1 – 4
มิติที่ 1 การสร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการทำงานและ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ ให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายใน
องค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทย
มานานจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกัน ว่าการที่จะทำให้ปัญหาการ
คอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุก ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วน
การเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูก
จิตสำนึกของคนไทยร่วมต้ายภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการนำหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทาในการ
บริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่ งได้วางกรอบ
การนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ของภาครัฐ จึง
นับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม
สำหรับกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางการปฏิรู ปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรภาครัฐนั้น
ปัจ จุบ ัน ยังคงอยู่ บ นความหลากหลายในองค์ประกอบหลั ก ของธรรมาภิ บาล (Legitimacy) หลักความโปร่ ง งใส
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนำองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมา
ใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ จะต้องคำนึงถึงกรอบ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดำเนงานที่หน่ว ยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง องค์การบริหารส่วนตำบล
รอบเมือง จึงจัดทำโครงการงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
3 .วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและ
จริยธรรม
2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้
4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรนำองค์ความรู้ ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
6. วิธีดำเนินการ
1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมิติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. มอบหมายให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรม และ
จริยธรรม

2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษกิจพอเพียง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้
4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกกับกระแส
โลกาภิวัตน์ มีรากฐานจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชน ใช้อำนาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการ
ทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็น
ต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จึงเห็นความสำคัญในการพัฒ นา
บุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
จิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตส่วนตัว
และในการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึก ร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน
และประเทศชาติสร้างจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
6. วิธีดำเนินการ
จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รอบเมือง บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
6.2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็น
คุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทำบุญถวายทานแก่
พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น
6.3 การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่าง ๆ
7. ระยะเวลาในการดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม
10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
การบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน
ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทำอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพื่อพิจารณาปรับปรุง
การทำงานในแต่ล ะกิจ กรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงที่ใช้ในการ
ประเมินผลงานยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วยความ สำเร็จ ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานจ้าง ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงานอื่นมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจาก
ปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกันทำให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เห็นความสำคัญของการบันทึกประจำวันดัง กล่าว จึงได้ทำสมุดความดี
พนักงานจ้างโดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การ
ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย
ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงาน
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ
3.3 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย
4. เป้าหมาย
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
5. ระยะเวลา
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
6. วิธีดำเนินการ
6.1 กำหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำทุกวันและส่ง
ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์
6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำปี
7. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ
8. สถานที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย
10.2 มีการติดตามผลงานทำให้สามารถทราบผลการทำงานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้
10.3 พนักงานจ้างทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามกำหนด

สารบัญ
หน้า
1. คำนำ
2. หลักการและเหตุผล

1

3. วิสัยทัศน์

๒

4.พันธกิจ

2

5. ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

3

6. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

4

7. ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

5

8. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

5

9. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

5

10. ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์วา่ ด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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11.ภาคผนวก

9

แผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หลักการเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผูใ้ ช้อำนาจรัฐ
ใน
การปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ซึ่ง
ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และ มีความเข้าใจใน
สภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการปฏิบัติงานและการ
ดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและ ประเทศชาติซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อำนาจใน ตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควร
ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอัน เป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน และ
นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิงขนาด และ ความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ หรือ คสช.ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
กำหนด มาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการ ทุจริตได้
ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย ได้ จ ั ด ทำบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ในการป้ อ งกั น และปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต กั บ สำนั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เมื ่ อ วั น ที ่ 3 ธั น วาคม 2557
ให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดในแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสี่ ปีและเป็นการสอดคล้องกับการกำหนดให้มี
การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment
(ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยทางสำนักงาน ป.ป.ช. เสนอการบูรณาการ
เครื่องมือ การประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ของสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกัน และสร้างเครื่องมือประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ ( Perception
Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence Base) โดยมีเป้าหมายคือ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป้าหมายทั้ง ๗,๕๗๑
แห่ง โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และน ำผลที่ได้จากการ
ประเมินเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการ ทุจริต พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต และ เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จึงได้จัดแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
-2-

การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง และเพื่อให้
ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการ ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดำเนินการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบรอบเมือง เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มี ความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบ
และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาค ประชาชนให้มีส่ วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูก
จิตสำนึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254๖
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้ จัดทำแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการ ดำเนินการเรื่องโปร่งใสในการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปี ๒๕61 อันจะ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถทำงานด้วยความ โปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชน
มีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ รับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามแผนจังหวัด
ร้อยเอ็ดใสสะอาด

วิสัยทัศน์
“องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ประสานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ”

พันธกิจ ( Mission )
1. เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้า หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
ยึดหลักธรรมาภิบาล
2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบล
รอบเมือง ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ บริหารส่วน
ตำบลรอบเมือง อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
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ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสำนึ กและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหา การทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพ
กฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและ ดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
1.3 ส่ ง เสริ ม การเรี ยนรู้ หรื อการฝึ กอบรมเกี ่ ยวกั บการใช้ หลั กปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงแก่ทุก
หน่วยงาน ทุกส่วนราชการ
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมี การ
ฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การ บริหาร
ส่วนตำบลรอบเมือง ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดยให้ ยึดถือ
เป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ
3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้า ที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
3.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เสริมสร้างและพัฒนา เครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกใน
การตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยใน การแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองกับองค์กรทุกภาคส่วนใน การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองกับองค์กร
ทุกภาคส่วน
1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพื่อดำเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ตลอดจนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้าน
การทุจริต หรือประพฤติมิชอบใน องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จากทุก หน่วยงาน เพื่อนำไปประมวล วิเคราะห์
เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง และเป็น อิสระในการทำหน้าที่
ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทำการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง โดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิ ชอบ ในองค์การ
บริหารส่วนตำบลรอบเมือง
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบใน
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้งสร้างหลักประกัน
ความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
2.5 ให้ องค์ กรหรื อบุ คลากรด้ า นสื ่ อสารมวลชนเป็ น สื ่ อกลางในการแสวงหาความร่ ว มมื อเพื ่ อการ ป้ องกั น และ
ปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และ
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับภาคเอกชน
ให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบัญญัติ ข้อบังคับที่เอื้อประโยชน์ต่อ
การทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มี ประสิทธิภาพ

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
1. พั ฒ นาระบบในการตรวจสอบ ควบคุ ม และถ่ ว งดุ ล การใช้ อ ำนาจให้ เ หมาะสม ชั ด เจน และมี
ประสิทธิภาพ
1.1 ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากำลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ
และความรับผิดชอบ
1.2 ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สร้างระบบการตรวจสอบการบริหาร ราชการ
โดยกำหนดให้แยกอำนาจการบริหารงานออกจากอำนาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือ ยับยั้งอีกอำนาจหนึง่ ได้
1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ ำนาจระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหาร ส่วน
ตำบลรอบเมืองด้วยกันเอง
1.4 ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการ ปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง และเป็นธรรม
2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพใน การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่ วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง กับ
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
ภาครัฐให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่าง ต่อเนื่อง สร้างมาตรฐาน
ทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.1 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และปราบปราม การทุจริต
ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ
1.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ ตลอดจน
ให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study)
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ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรการ/
แนวทาง
ดำเนินการ

ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

1.ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานและการ
ดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

๑.ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ 50,๐๐๐
การดำเนิน ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
รอบเมือง

๕0,๐๐๐

๕0,๐๐๐

๒.ส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับได้
เรียนรู้และปฏิบัติ
งานตามหลักธรร
มาภิบาล

2.1.โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและ ความโปร่งใสใน
การดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity
and Transparency
Assessment- ITA) ประจำปี
๒๕๕๘
2.2. โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม การปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
๒.๓ จัดทำคู่มือจริยธรรม
ข้อบังคับและ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องประจำตัวบุคลากรทุก
คน

-

30,000

30,000

30,000

30,000

30,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๓.ส่ ง เสริ ม ค่ า นิ ย ม
การยกย่องและเชิดชู ๓.๑ โครงการคัดเลือกบุคลากร
ความดี ความซื่อสัตย์ ดีเด่น
สุจริต
๓.๒ ประกวดคำขวัญ บทความ
ด้านการ ป้องกันการทุจริต
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หมาย
เหตุ

ไม่ใช้
งบประ
มาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/
แนวทาง
ดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

1.บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

ปีงบประมาณ

หมายเหตุ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

๑.๑ โครงการรับฟังความคิดเห็น
เวที ประชาคม
๑.๒ จัดทำตู้ ปณ และ เวบไซต์
แจ้งเหตุ ทุจริต
๑.๓ จัดทำตู้รับฟังความคิดเห็น
และแจ้ง เหตุทุจริต ตามหมู่บา้ น
๔.จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
และศูนย์ ดำรงธรรม

-

-

๕,๐๐๐

-

-

๕,๐๐๐

-

-

๕,๐๐๐

-

-

-

๒.ส่งเสริมการมีส่วน ๒.๑ จัดตั้งเครือข่ายการป้องกัน
ร่วมของประชาชน และเฝ้า ระวังการทุจริตระหว่าง
ชุมชนและองค์การ บริหารส่วน
ตำบลรอบเมือง
2.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการ
ทุจริต
๒.๓ แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็น
คณะกรรมการในการดำเนินงาน
ต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วน
ตำบลรอบเมือง
2.4 ฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
ตรวจสอบ และแจ้งข่าวการทุจริต
แก่ประชาชน

-

-

-

-

-

-

๓.ส่งเสริมค่านิยม
3.1 กิจกรรมคัดเลือกบุคคล
การยกย่องและเชิดชู ต้นแบบด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต
ความดี ความ
ประจำปี
ซื่อสัตย์สุจริต

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

ไม่ใช้
งบประ
มาณ

มาตรการ/แนวทาง
ดำเนินการ
1.จัดทำระบบ
ตรวจสอบ ควบคุม
และถ่วงดุลให้
เหมาะสม

๒.สร้างกลไกความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานกับ
ภาคเอกชน

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
ปี 2561 ปี 2562

หมายเหตุ
ปี 2563

๑.๑ จัดกิจกรรมตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
๑.๒ จัดกิจกรรมลดความเสี่ยง
ในการจัดซื้อ จัดจ้าง
๑.๓ จัดท ากิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ราคากลาง ทาง
ประกาศและเวบไซต์
๑.๔ จัดทำแผนการจัดซื้อจัด
จ้าง แผนการใช้ จ่ายเงิน และ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
2.2 จัดโครงการองค์การ
บริหารส่วนตำบล พบ
สื่อมวลชน

-

-

-

ไม่ใช้
งบประ
มาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบเมือง
มาตรการ/แนวทาง
ดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

1.พัฒนาสมรรถนะ
และขีดดวาม
สามารถ เจ้าหน้าที่
รัฐในการ ป้องกัน
และแก้ไข ปัญหา
การทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ

๑.๑ จัดส่งเจ้าหน้าที่ของ อบต.
เข้าอบรม หลักสูตรการป้องกัน
และปราบปรามการ ทุจริตทั้งใน
และต่างประเทศ

-

๑.๒ จัดทำศูนย์ข้อมูลความรู้
กลางด้านการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

-

-

-

หมายเหตุ

-

-

ไม่ใช้
งบประ
มาณ

ภาคผนวก

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
ที่ ๗๐๐/๒๕61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจิต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปี 2561 และคณะกรรมการประเมิน
ติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561
---------------------ตาม หนังสืออำเภอปราสาท ด่วนที่สุด ที่ สร 0023.14/ว 754 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เรื่อง การ
ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทำบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ โดยทางสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการ
ดำเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เพื่อให้การจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 255๙ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ 255๙ ประกอบด้วย
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
กรรมการ
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
กรรมการ
3. หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
กรรมการ
4. ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรมการ
5. ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการ
6. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
กรรมการ
7. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
8. บุคลากร
กรรมการและเลขานุการ
ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ พิจารณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล นำมากำหนดเป็นจัดทำแผนการ ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เพื่อใช้ เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนป้องกันและปราบรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประกอบด้วย
1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
3. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
4. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5. หัวหน้าสำนักปลัด...///
-25. หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

กรรมการ

6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรรมการ

7. นักทรัพยากรบุคคล

กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องประเมิน ติดตามแผน
ป้องกันและปราบการทุจริต ประจำปี 255+กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลตลอดจนดำเนินการ
อื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องประเมินติดตามแผนป้องกันและปราบการทุจริต ปร ะจำปี
2558 และรายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชือ่ )
(นายณรงค์ สุ่มมาตย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปี ๒๕๕๙
--------------------------ตามหนั ง สื ออำเภอหนองพอก ด่ ว นที ่ ส ุ ด ที ่ สร 0023.14/ว 754 ลงวั น ที ่ 14 สิ ง หาคม 2558
เรื่อง การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ ได้แจ้งว่า สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ ทำบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255๙
โดยทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมิน
คุ ณ ธรรมการดำเนิ น งาน (Integrity Assessment) และดั ช นี ว ั ด ความโปร่ ง ใสของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ของสำนั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปี 255๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร ส่วนรอบ
เมือง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายณรงค์ สุ่มมาตย์)
น า ย ก
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

