แผนปฏิบตั ิ การป้ องกันการทุจริต
(พ.ศ.2561 – 2564)

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจาปา
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คานา
จากสถานการณ์การทุจริตทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนทีไ่ ด้รบั
จากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตทีผ่ ่านมา สู่การปฏิบตั ิ จึงมี
การริเริ่ม แนวคิด ในการปรับ ปรุ ง ยุท ธศาสตร์ช าติว่าด้ ว ยการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริต ให้
สอดคล้องกับสภาพปั ญ หาและสถานการณ์การดาเนิน งานด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตที่
เปลีย่ นแปลงไปในปั จจุบนั โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปั ญหาหรือสถานการณ์การทุจริตทีป่ ระชาชนและ
หน่ วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็ นประเทศทีม่ มี าตรฐานความโปร่งใส
เทียบเท่าสากล ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ ชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance &
Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปี ขา้ งหน้ า จะมุ่งสู่การเป็ นประเทศทีม่ มี าตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เป็ นสังคมมิตใิ หม่ทป่ี ระชาชนไม่เพิกเฉยต่ อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รบั ความร่วมมือจาก
ฝ่ ายการเมือง หน่ วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิท ัก ษ์ ร ัก ษาผลประโยชน์ ของชาติแ ละ
ประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศกั ดิ ์ศรีและเกียรติภูมใิ นด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
ดังนัน้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็ นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลท่า
จาปา จึงแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกัน การทุจริตของ
องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อใช้เป็ น กรอบแนวทางในการด าเนิ น การ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าจาปาต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจาปา
อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

สารบัญ
เรื่อง
ส่วนที่ 1 บทนา
หลักการและเหตุผล
วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
วัตถุประสงค์การจัดทาแผน
เป้ าหมาย
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
ส่วนที่ 2 แผนปฏิ บตั ิ การป้ องกันการทุจริ ต
มิตทิ ่ี 1 การสร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
มิตทิ ่ี 2 การบริหารราชการเพื่อป้ องกันการทุจริต
9
มิตทิ ่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีสว่ นร่วมของประชาชน
มิตทิ ่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
11
การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ
มิตทิ ่ี 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริ ต
1.๑. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรูแ้ ละปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมาภิบาลและ
12
สร้างจิตสานึกและตระหนักแก่บุคลากรข้าราชการฝ่ ายการเมืองฝ่ ายบริหาร
ข้าราชการฝ่ ายการเมืองสภาท้องถิน่ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
1.1.1 กิจกรรมจัดทาประกาศมาตรฐานทางจริยธรรมแก่บุคลากรทัง้ ฝ่ ายประจา
และฝ่ ายการเมือง

หน้า
2
2
4
2
4
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7

10

12

1.1.2 กิจกรม จัดทาแนวทางปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
14
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
1.๑.๓ กิจกรรมเสริมสร้าง ความซื่อสัตย์ สุจริต และ ปลูกฝั งทัศนคติ
15
วัฒนธรรมทีด่ ี ในการต่อต้านการทุจริต
1.1.4 มาตรการ “ส่งเสริม การปฏิบตั งิ านตามประมวล จริยธรรมขององค์การ
16
บริหารส่วนตาบลท่าจาปา
1.2 ปรับฐานความคิ ดทุกช่วงวัยตัง้ แต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
18
ส่วนตัวและผลประโยชน์ ส่วนรวม
1.2.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอนการนาเสนอและ
18
รูปแบบการป้ องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์สว่ นตัว
และผลประโยชน์สว่ นรวมในทุกระดับ
1.2.2 โครงการโรงเรียนสีขาว “โตไปไม่โกง”
20

เรื่อง
มิ ติที่ 2 การบริ หารราชการเพื่อป้ องกันการทุจริ ต
22
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหาร
2.1.1 กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2.2.1 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.2.2 กิจกรรมจัดทาระบบควบคุมภายใน
2.2.3 กิจกรรม “การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ
และทรัพย์สนิ ของเทศบาล และการรับ เรื่องร้องเรียนเกีย่ วกับการเงินการคลัง”
2.3. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานกับภาคประชาชน
27
2.3.๑ มาตรการ “เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารทีส่ าคัญและ หลากหลาย”
มิ ติที่ 3 การส่งเสริ มบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
28

หน้า
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3.1.บูรณาการระหว่างหน่ วยงานในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริ ตประพฤติ มิชอบ
28
3.1.1 โครงการรับฟั งความคิดเห็นเวทีประชาคม
28
3.๑.๒ กิจกรรมการดาเนินงานศูนย์ รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจาปา 31
3.2 จัดให้มแี ละเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารในช่องทางทีเ่ ป็ นการอานวยความสะดวกแก่
32
ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการตามอานาจหน้าทีข่ อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ทกุ ขัน้ ตอน
3.2.1 มาตรการ “จัดให้ม ี ช่องทางทีป่ ระชาชนเข้าถึง ข้อมูลข่าวสาร
32
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจาปา
๓.2.2 กิจกรรม “อบรมให้ ความรูต้ าม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 33
3.2.3 มาตรการ “เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีส่ าคัญและหลากหลาย”
34
3.2.4 กิจกรรม “การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ
35
และทรัพย์สนิ ของอบต. และการรับ เรื่องร้องเรียนเกีย่ วกับการเงินการคลัง
4.
การส่งเสริ มและปรับปรุงกลไกลในการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ราชการ
36
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
4.1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้ าที่รฐั ในการป้ องกันและแก้ไข
36
ปัญหาการทุจริ ตและประพฤติ มิชอบ
4.1.1. กิจกรรมการมีสว่ น ร่วมของประชาชนในการ ตรวจสอบการรับ การจ่าย
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สนิ ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าจาปา
4.1.2 โครงการ จัดเจ้าหน้าทีข่ องรัฐต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้ องกัน
37
และ ปราบปรามการทุจริตเพื่อเพิม่ พูนความรู้
4.1.3. มาตรการการ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย ด้านการป้ องกันการทุจริต
38
ภาคผนวก
ประกาศเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตาบลท่าจาปา
คาสังแต่
่ งตัง้ คณะทางานจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริต

ส่วนที่ 1
แผนปฏิ บตั ิ การป้ องกันการทุจริ ต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

36

ขององค์การบริ หารส่วนตาบลท่าจาปา
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......................................
การวิ เคราะห์ความเสี่ยงในการเกิ ดทุจริ ตในองค์กร
การวิเคราะห์ ค วามเสี่ย งในการเกิ ด การทุ จ ริ ต ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชีค้ วามเสีย่ งของการทุจริตทีม่ อี ยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริต
ทีจ่ ะเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่ วยงานทีอ่ าจเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุ ม
และการป้ องกันการทุจริตทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุ จ ริ ต ในระดับ ท้ อ งถิ่ น พบว่า ปั จ จัยที่ม ีผ ลต่ อการขยายตัว ของทุ จ ริตในระดับ
ท้องถิน่ ได้แก่ การกระจายอานาจลงสูอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แม้วา่ โดยหลักการแล้วการกระจาย
อานาจมีวตั ถุประสงค์สาคัญ เพื่อให้บริก ารต่ างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
มากขึน้ มีประสิทธิภาพมากขึน้ แต่ในทางปฏิบตั ทิ าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิน่ เพิม่ มากยิง่ ขึน้
เช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริ ตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น จาแนกเป็ น ๗ ประเภท ดังนี้
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง
ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๒) สภาพหรือปัญหาทีเ่ กิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตทีเ่ กิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและ
ขาดคุณธรรมจริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาทีเ่ กิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๖) สภาพหรือลักษณะของปั ญหาของการทุจริตทีเ่ กิดจากการตรวจสอบ ขาดความ
หลากหลายในการตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตทีเ่ กิดจาก อานาจ บารมี และอิทธิพล
ท้องถิน่
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริ ตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น สามารถสรุป
ประเด็นได้ ดังนี้
๑) โอกาส แม้ว่าในปั จจุ บนั มีหน่ วยงานและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับ การป้ องกันและ
ปราบปรามการ ทุจ ริตแต่พ บว่า ยังคงมีช่ องว่างที่ทาให้เกิด โอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่ าว
เกิด ขึ้น จากการบัง คับ ใช้ กฎหมายที่ไ ม่เข้ม แข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่ ร ัด กุ ม และอ านาจหน้ าที่
โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็ นอีก โอกาสหนึ่งทีท่ าให้เกิดการทุจริต
๒) สิ่ งจูงใจ เป็ นทีย่ อมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจทีม่ ุ่งเน้ นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุน
นิ ยม ท าให้ค น ในปั จ จุ บ ัน มุ่ ง เน้ น ที่ก ารสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุ น้ี จ ึง เป็ นแรงจู ง ใจให้เจ้าหน้ าที่ม ี
แนวโน้มทีจ่ ะทาพฤติกรรมการ ทุจริตมากยิง่ ขึน้
๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปั จจุบนั มีรูป แบบที่
ซับซ้อนขึน้ โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายทีท่ าให้การทุจริตกลายเป็ นความชอบธรรมในสายตาของ
ประชาชน ขาด กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มปี ระสิทธิภ าพ ดังนั น้ จึง เป็ น การยากที่จะเข้าไป
ตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหล่านี้

-2๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนิ นงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็ น
เรื่องของการ ผูกขาด ดังนัน้ จึงมีความเกีย่ วข้องเป็ นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครัง้ พบบริษทั มี
การให้สนิ บนแก่เจ้าหน้าทีเ่ พื่อให้ตนเองได้รบั สิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการ
ผูกขาด ได้แก่ การ ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพืน้ ฐานภาครัฐ
๕) การได้รบั ค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจน
ถือเป็ น ปั จจัยหนึ่ง ที่ทาให้ข้าราชการมีพ ฤติก รรมการทุจ ริต เพราะความต้องการที่จ ะมีสภาพความ
เป็ นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ ทาให้เจ้าหน้าที่ ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิม่ “รายได้พเิ ศษ” ให้กบั ตนเองและครอบครัว
๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สจุ ริตเป็ นคุณธรรมทีไ่ ด้รบั
การเน้นเป็ น พิเศษถือว่าเป็ นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปั จจุบนั พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและ
เกรงกลัวบาป น้อยลง และมีความเห็นแก่ตวั มากยิง่ ขึน้ มองแต่ประโยชน์ สว่ นตนเป็ นทีต่ งั ้ มากกว่าที่ จะ
ยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม
๗) มีค่ านิยมที่ผดิ ปั จจุ บนั ค่ านิ ยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มคี วาม
ซื่อสัตย์สจุ ริตเป็ น ยกย่องคนทีม่ เี งิน คนทีเ่ ป็ นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนทีม่ ตี าแหน่ งหน้าทีก่ ารงานสูง ด้วย
เหตุน้ี ผูท้ ม่ี คี ่านิยมทีผ่ ดิ เห็นว่าการทุจริตเป็ นวิถชี วี ติ เป็ นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็ นคนเซ่ อ เห็น
คนโกงเป็ นคนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริตฉ้ อราษฎร์บงั หลวง โดยไม่มคี วามละอายต่อบุญและบาป และ
ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง

หลักการเหตุผล
ปั จจุบ ันปั ญหาการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในประเทศไทยถือเป็ นปั ญหาเรื้อรังทีน่ ั บวัน ยิง่ จะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อความมันคงของ
่
ชาติ เป็ น ปั ญ หา ลาดับ ต้น ๆ ที่ขดั ขวางการพัฒนาประเทศทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
เนื่องจากเกิดขึน้ ทุกภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็ นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ มักถูกมองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็ นองค์กรทีเ่ อือ้ ต่อการทุจริตคอร์รปั ชันและมักจะ
ปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการ
กระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการ ปกครองส่วนท้องถิน่ อย่างยิง่ ส่งผลให้ภาพลักษณ์ ของ
ประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รปั ชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชว้ี ดั ภาพลักษณ์คอร์
รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็ น เครื่องมือทีใ่ ช้ประเมินการทุจริตคอร์รปั ชันทัวโลก
่
ทีจ่ ดั โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของ
ประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ท่ี 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่
อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทัวโลก
่
และเป็ นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์
และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558
ได้ลาดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็ นประเทศทีม่ ปี ั ญหาการ
คอร์รปั ชันอยูใ่ นระดับสูง แม้วา่ ในช่วงระยะทีผ่ า่ นมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ

ปราบปรามการป้ องกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็ น การเป็ นประเทศภาคีภายใต้อนุ สญ
ั ญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การ
จัดตัง้ องค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คณะกรรมการป้ องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้
จัดทายุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตใน
ประเทศไทยไม่ได้มแี นวโน้ม ทีล่ ดน้อยถอยลง สาเหตุทท่ี าให้การทุจริตเป็ นปั ญหาทีส่ าคัญของสังคมไทย
ประกอบด้วยปั จ จัยทางด้านพื้น ฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็ น สัง คมที่ตงั ้ อยู่บ นพื้น ฐานความสัม พัน ธ์
แนวดิง่ (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พืน้ ฐานของสังคมอุปถัมภ์ทท่ี าให้สงั คมไทยยึดติดกับการ
ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพน่ี ้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภค
-3นิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนทีม่ เี งินและมีอานาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัป
ชันเป็ นเรื่องปกติทย่ี อมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็ นปั ญหาทีฝ่ ั งรากลึกในสังคมไทยมาตัง้ แต่อดีต หรือกล่าวได้
ว่าเป็ นส่วนหนึ่ง
ของค่ านิ ยมและวัฒ นธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับ ปั จ จัยทางด้านการท างานที่ไ ม่ ได้ บู ร ณาการความ
ร่วมมือของทุก ภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ไ ด้ก ล่ าวมา
ข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปั จจุบนั ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตทีใ่ ช้อยู่เป็ นฉบับที่ 3
เริม่ จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็ นประเทศทีม่ มี าตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
เป็ น สัง คมมิติใหม่ ที่ป ระชาชนไม่เพิก เฉยต่ อการทุจ ริตทุก รู ป แบบ โดยได้ รบั ความร่วมมือจากฝ่ าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทกั ษ์รกั ษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
เพื่อให้ป ระเทศไทยมีศ ัก ดิ ์ศรีแ ละ เกียรติภู ม ิใ นด้านความโปร่ งใสทัด เทียมนานาอารยประเทศ โดย
กาหนดวิสยั ทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ ชาติต้านทุจริต ” มีเป้ าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทย
ได้รบั การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการทีร่ ะดับคะแนนจะ สูงขึน้ ได้นนั ้ การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่
สูงขึน้ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากทีเ่ ป็ นอยู่ในปั จจุบนั ไม่ใช้ตาแหน่ ง
หน้ า ที่ใ นทางทุ จ ริต ประพฤติม ิช อบ โดยได้ ก าหนด ยุ ท ธศาสตร์ก ารด าเนิ น งานหลั ก ออกเป็ น 6
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดกัน้ การทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้ องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุ ท ธศาสตร์ ท่ี 6 ยกระดั บ คะแน นดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perception
Index : CPI)
ดังนัน้ เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็ น รูปธรรมในทางปฏิบตั ิ เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญ
กับการบริหาร จัดการทีม่ คี วามโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยังยื
่ นจึงได้
ดาเนินการจัดทา แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริต เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้ องกัน

และปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่ าง ๆ ที่เป็ นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะ
นาไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างแท้จริง เทศบาลตาบลหนองสรวง จึงได้จดั แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริตเพื่อเป็ น
มาตรการแนวทางการป้ องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติมชิ อบภาครัฐ เพื่อให้ทกุ หน่ วยงานใน
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจาปา ใช้เป็ นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้ องกันการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าจาปา ทัง้ นี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการป้ องกันการทุจริตเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง สร้าง
ระบบราชการทีม่ คี วามโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ ์ตามมาตรฐานคุณ ธรรม
จริยธรรม ความคุ้ม ค่ า เปิ ด เผยข้อมูล ข่าวสาร ปรับ ปรุ งระบบการปฏิบ ัติง านให้เกิด ความโปร่ งใส มี
ประสิทธิภาพและสนับ สนุ น ภาคประชาชนให้มสี ่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูก จิตสานึ กค่านิ ยมของ
สังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติม ชิ อบของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ซึ่งเป็ นเรื่องทีส่ อดคล้อง
กับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
พ.ศ. ๒๕๔๖

-4องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจาปา ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ และตระหนักถึงปั ญหาการทุจริต
คอรัปชัน่ ปั ญหาผลประโยชน์ทบั ซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั ริ าชการ
จึงได้จดั ทาแผนปฏิบตั กิ ารด้านการป้ องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อเป็ นแผนปฏิบตั ิ
การในการด าเนิน การเรื่องโปร่ง ใสในการดาเนิ น งานขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and
Transparency Assessment-ITA) อัน จะเป็ น การเพิ่ม ประสิทธิภ าพในองค์ ก ร ให้สามารถทางานด้วย
ความโปร่งใส ตามหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีสว่ นร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า และรับผิดชอบ ตลอดจน
สามารถตรวจสอบได้
วิ สยั ทัศน์
“องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจาปา ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสาน ป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริต”
พันธกิ จ ( Mission )
1. เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ ให้กบั เจ้าหน้ าทีข่ ององค์การบริหารส่วน
ตาบล ท่าจาปายึดหลักธรรมาภิบาล
2. บูรณาการทุก ภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าจาปา
3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อานาจของเจ้าหน้ าที่ขององค์ก าร
บริหารส่วนตาบลท่าจาปา ให้มคี วามเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริม สนั บ สนุ น การจัด การองค์ค วามรู้ด้านการป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจาปาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์การจัดทาแผน
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
๑) เพื่อยกระดับ เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจ ริตของผู้บ ริหารองค์ก ร
ปกครองส่วน ท้องถิน่
๒) เพื่อยกระดับ จิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ าย
การเมือง ข้าราชการฝ่ ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมถึงประชาชนในท้องถิน่
๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี (Good Governance)
๔) เพื่ อ ส่ ง เสริม บทบาทการมี ส่ ว นร่ ว ม (people's participation) และตรวจสอบ
(People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึง เครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบ ัติ
ราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เป้ าหมาย
๑) ข้าราชการฝ่ ายการเมือง ข้าราชการฝ่ ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึง ประชาชนในท้องถิน่ มีจติ สานึก และความตระหนั กในการปฏิบ ัติ
หน้าทีร่ าชการให้บงั เกิดประโยชน์ สขุ แก่ ประชาชนท้องถิน่ ปราศจากการก่อให้เกิด
ข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบตั ติ ามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

-5๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบ ัตงิ านทีส่ ามารถป้ องกันปั ญ หาเกี่ยวกับ การทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ ของข้าราชการ
๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการทีส่ นับสนุ นให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีสว่ น
ร่วมและ ตรวจสอบการปฏิบตั หิ รือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบ ัติราชการขององค์ก ร
ปกครองส่วน ท้องถิน่ ทีม่ เี ข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีแผนงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการ
ทุจริตและ ประพฤติมชิ อบ จนเป็ นทีย่ อมรับจากทุกภาคส่วน
ประโยชน์ ของการจัดทาแผน
1. เป็ นกลไกและเครื่องมือทีส่ าคัญในการป้ องกันการทุจริตทีจ่ ะเกิดขึน้ ในองค์กรส่งผลให้การ
บริหารงานมีความโปร่งใส
2. จัดทาบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปั ญหาการทุจริตได้
3. ก่อให้เกิดความเชื่อมัน่ ความพึงพอใจ และศรัทราของประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาล

4. องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจาปาจัดทาแผนป้ องกันการทุจริตและนาไปสูก่ ารปฏิบตั แิ ล้วจะส่งผลถึง
ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ (ITA)

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิ บตั ิ การป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๔)
๑. แผนปฏิ บตั ิ การป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) มีรายละเอียดกรอบ
การจัดทาแผนปฏิ บตั ิ การป้ องกันการทุจริ ต ( ภาพรวม ) แยกเป็ นรายมิ ติได้ดงั นี้
แผนปฏิ บตั ิ การป้ องกันการทุจริ ต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๔)

มิติที่ 1.การสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริ ต

มิติที่ 1.การบริ หาร
ราชการเพื่อ
ป้ องกันการทุจริ ต

มิติที่ 3.การ
ส่งเสริ มบทบาท
และการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน

1.๑.ส่งเสริมให้บุคลากร
ทุกระดับได้เรียนรูแ้ ละ
ปฏิบตั งิ านตามหลักธรร
มาภิบาลและสร้าง
จิตสานึกและตระหนักแก่
บุคลากรข้าราชการฝ่ าย
การเมือง
ฝ่ าบริหารข้าราชการฝ่ าย
การเมืองสภาท้องถิน่ และ
พนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

2.1แสดงเจตจานง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผูบ้ ริหาร

3.1.บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในการ
ป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาการทุจริต
ประพฤติมชิ อบ

2.2. มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบตั ริ าชการ

1.2ปรับฐานความคิด
ทุกช่วงวัยตัง้ แต่
ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

2.3.สร้างกลไกความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานกับภาค
ประชาชน

3.2 จัดให้มแี ละ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็ นการ
อานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มสี ่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ราชการตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
ได้
ทุกขัน้ ตอน

มิติที่ 4. การส่งเสริ ม
และปรับปรุงกลไกล
ในการตรวจสอบการ
ปฏิ บตั ิ ราชการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4.1.พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที่รฐั ในการ
ป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ

