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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
หลักการและเหตุผล 

   ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อ
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์ โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล    
  ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล
ละอาย จึงได้จัดท าแผน/แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  และเพ่ือให้ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ใช้เป็น
กรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ทั้งนี้ได้
มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง  สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส  มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม   ในการรณรงค์  และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคม
ให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกา   ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254๖ 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
  1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อน
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
  2. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ปฏิบัติราชการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและการตรวจสอบการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความแข็งแรง 
  4. เพ่ือให้ระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตหรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
  5. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและ
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 
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เป้าหมาย 
  1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ตลอดจน
ประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบ
ทุกฝ่าย 
  2. องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของทางราชการและเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 
  3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกันและ
ปรามปรามการทุจริตภาครัฐ 
  4. องค์การบริหารส่วนต าบลละอายสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุม
และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 
  5. องค์การบริหารส่วนต าบลละอายสามารถพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
ปรามปรามการทุจริต 
 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
  1. คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละอายน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
  2. ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลละอาย 
  3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาส
ในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
  5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
  6. องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ และจาก
ประชาชนในการป้องกันการทุจริต 
      
วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “ พัฒนาชุมชนก้าวไกล  ใส่ใจการศึกษา  แก้ปัญหาสังคม   
  ระดมความคิด เศรษฐกิจก้าวหน้า  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ” 
 พันธกิจ (Mission) 
  (1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  (2) พัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมแก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ยากไร้และผู้ยากจนในพื้นที่ 
  (3) รณรงค์ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อในพ้ืนที่ 
  (4) พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมรองรับการช่วยเหลือ บริการ
ผู้ประสบภัย 
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  (5) ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
  (6) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัดให้สามารถจัดการศึกษา
ที่ได้มาตรฐาน 
  (7) บ ารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น 
  (8) ส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยให้เด็ก เยาวชน ประชาชนรักการออก
ก าลังกายห่างไกลอบายมุขและยาเสพติด 
  (9) ส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว การอนุรักษ์ป้องกันฟ้ืนฟูดูแลการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือความสมดุลของระบบนิเวศน์ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  (10) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพ เสริมทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
  (11) สร้างการบริหารองค์กร การบริหารงานให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

 
วัตถุประสงค์หลัก  
  1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
  2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน  
  3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต  และระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชน  
  5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่า
คะแนนในระดับที่สูงขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

 

กรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

  องค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้ตระหนักถึงการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สุขของ

ประชาชนในท้องถิ่น กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มีบทบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องด าเนินการตามหลักการที่กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ก าหนดไว้ด้วย  

   การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการบริหารราชส่วนท้องถิ่น  เพ่ือบรรลุ

เป้าหมายในการทาให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนได้นั้น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการ

ตามแต่ละภารกิจต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีขั้นตอนการดาเนินการที่โปร่งใส มีกลไกการตรวจสิบ

การดาเนินการได้ทุกขั้นตอน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หากการด าเนินการตามภารกิจนั้นจะ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน  

   การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การ

จัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

กระทรวงมหาดไทยก าหนด  

   การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วม

ตรวจสอบ  โดยความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกั บการรายงานผลการด าเนินงาน 

การงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ  

  หากพิจารณาถึงสิ่งมีส่วนจูงใจให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้อ านาจหน้าที่ของ

ตนไปในทางที่มิชอบประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ  

  1) ปัจจัยภายใน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง  ความมี

จิตส านึกและตระหนักในลักษณะดังกล่าวที่มั่นคง ไม่ขาดตกบกพร่อง แม้จะมีโอกาสและมีของมาล่อตาล่อใจ

มากมายขนาดไหน ก็ไม่อาจจูงใจ ฉุดดึงให้คนท างานในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ หลงใหลใช้อ านาจ

หน้าที่ไปหาประโยชน์ ให้ตัวเองในทางตรงกันข้าม หากจิตส านึกและความตระหนักที่ว่านั้นไม่มั่นคง มีปัญหา 

และประจวบเหมาะกับ      มีปัจจัยภายนอกที่จะกล่าวต่อไป  จะยิ่งมีส่วนชักนาให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ไป

ในทางท่ีมิชอบ ไม่บังควร  
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  2) ปัจจัยภายนอก คือประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะได้รับ และโอกาสของความเสี่ยงต่อ

การท าให้ถูกลงโทษท่ีจะเกิดข้ึนจากใช้อ านาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องเฉพาะ

กับคนที่มีความบกพร่องในเรื่องจิตส านึกและความตระหนักเท่านั้น เพราะตามประมวลกฎหมายอาญา ค าว่า 

“โดยทุจริต” มีความหมายเดียวกันกับค าว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพ่ือตนเองหรือบุคคลอ่ืน” จึงไม่ใช่

วิสัยของคนท างานเพ่ือประโยชน์ของประชาชน โดยนัยนี้การได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนรวมถึงบุคคลอ่ืนจะเป็น

ปัจจัยอีกประการหนึ่ง ที่เป็นเหตุชักน าให้คนของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ไปในทางไม่ชอบ  

 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย จึงได้จัดท าแผนป้องกันการทุจริตเพ่ือเป็นการป้องกัน ควบคุม 

ตรวจสอบ การท างานขององค์กรและ บุคลกรขององค์กร ประกอบด้วยสาระส าคัญ 2 ส่วน คือ  

  ส่วนที่ 1 ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตที่เกิดจากปัจจัยภายใน ด้วยการปลูกและปลุก

จิตส านึกและมีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต มีจริยธรรม การค านึงถึง

ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งได้น ากลุ่มประชาชนและเด็กมารวมไว้ในส่วนนี้ด้วย เนื่องจากเป็นการ

ด าเนินการตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมอันเป็น

ค่านิยมหลัก ได้ก าหนดไว้ประการหนึ่ง คือ “การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมือง

ที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม” ซึ่งได้ก าหนดให้เป็นมิติที่ 1 และมี

ความตระหนักในการความส าคัญกับการด าเนินการให้มีการบริหารราชการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุก

ขั้นตอนและค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ก าหนดไว้ในมิติที ่1  

  ส่วนที่ 2 ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้จากปัจจัยภายนอก โดยให้

ความส าคัญกับการด าเนินการให้มีการบริหารราชการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และค านึงถึง

การมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ก าหนดไว้ใน มิติที่ 2 – มิติที ่4 มีสาระส าคัญ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต (มิติที่ 1) 

วัตถุประสงค์  

  เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

ละอาย บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหา

การทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 

ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา 

ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มาตรการ/แนวทางด าเนินการ ประกอบด้วย  

  1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการเมืองฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 3 ลักษณะ ดังนี้  

   1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้

บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล  

   1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง

ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

  1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่นใน  3    

ลักษณะ ดังนี้  

   1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  

   1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  

   1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

  1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน ใน 3 ลักษณะ ดังนี้  

   1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต  

   1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  

   1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต (มิติที่ 2)  

วัตถุประสงค์  

  มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 

สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ ประกอบด้วย  

  2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  

  2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ได้แก่  

   2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้

ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
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   2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิด

ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

  2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี โดยด าเนินการให้กิจการ ดังนี้  

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเก่ียวกับการบริการ 

ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการ และในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ

ราชการแทน หรอืการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น

ที่ประจักษ ์ในลักษณะดังต่อไปนี้  

   2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  

   2.4.2 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  

   2.4.3 ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

  2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต โดย

ด าเนินการให้ดังนี้ 

   2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคคลในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย

ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี  

   2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการ

ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณี

เรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (มิติที่ 3) 

วัตถุประสงค์  

  เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน

การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลละอายเสริมสร้างและพัฒนา
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เครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยใน

การแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ ประกอบด้วย  

  3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขาวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่

ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

ทุกข้ันตอน โดย  

   3.1.1 จัดให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ  

   3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหาร

งบประมาณ การเงิน การ จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

และตรวจสอบได้  

   3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น

ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน  

  3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

โดย  

   3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตาม

อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่               

และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น  

   3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก  

   3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์         

ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ

ได้รับเรื่องระยะเวลา และผลการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 

  3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดย  

   3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา  การจัดท า

งบประมาณ  

   3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ  

   3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  

วัตถุประสงค์  

  มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 

ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐกับ 

ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบัญญัติ

ข้อบังคับที่เ อ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ ประกอบด้วย  

  4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินก าหนด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้มี  

   4.1.1 มีการจัดท าและรายงานจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  

   4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท า

แผนการปรับปรุง หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุม

ภายในให้ผู้ก ากับดูแล  

  4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ  หรือการบริหาร

ราชการตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้มี  

   4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  

   4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ  

   4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  

  4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

   4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้  

   4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ฝ่ายบริหารตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  
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  4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ

ต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วย  

   4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต  

   4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  

 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

  แผนการป้องกันการทุจริต เป็นแผนที่ได้รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิกรรม ตามที่มีปรากฏ

อยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ได้พิจารณาก าหนดให้มีการเพ่ิมเติมตามความ

เหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่น ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการองค์การ

บริหารส่วนต าบลละอาย ด้านการป้องกันการทุจริต จะต้องมีเนื้อหาและสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

วัตถุประสงค์การจัดท าแผน 

1. เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

2. เพ่ือเสริมสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนัก 

ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการ

ประพฤติตามมาตรฐานจริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

3. เพ่ือให้การบิหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหาร 

กิจการบ้านเมืองที่ด ี

4. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการใส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

5. เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี 

ประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 
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การด าเนินงานตามนโยบายของฝ่ายบริการให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมและซึ่งเป็นการสอดคล้อง 

รับกับการด าเนินการให้เป็นไปตามแต่ละมิติที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 4 มิติ คือ 

มติที่ 1 การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

มติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

มติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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