ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งอรุณ
เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งอรุณ อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งอรุณ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพื่อให้การดาเนินงานสอดคล้องกับตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
กาหนดมาตรการหรื อแนวทางการป้ องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิช อบในส่ วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่ งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิ ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิช อบเป็นไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่ วนตาบลทุ่งอรุณ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน การทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งอรุณ และเพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วน
ตาบลทุ่งอรุณ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตาบลทุง่ อรุณต่อไป
เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการและปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ราชการ พ.ศ.2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งอรุณจึงขอประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติ
การด้านการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2565-2565)รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

(นายวิระชาติ จิตรพิทักษ์เลิศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งอรุณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 2565-2568)

จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งอรุณ
อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่ 1
บทนา

บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ ความเสี่ ย งในการเกิด การทุจริตในองค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น มีวัตถุประสงค์ เ พื่ อ
ต้องการบ่ งชี้ความเสี่ย งของการทุจ ริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์
สาคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1. การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ
7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมีและอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปได้เป็นประเด็น
ดังนี้
1. โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคั บใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุมและอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้า ราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2. สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น

-23. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่ ง ใส การทุ จ ริ ต ในปั จ จุ บั น มี รูป แบบที่ วับ ซ้ อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต ของ
2
บุคคลเหล่านี้
4. การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ ผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5. การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่ อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่ งที่ทาให้ ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจ รติเพราะความต้องการที่จะมีส ภาพความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น ทาให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่มรายได้พิเศษให้กับตนเองและครอบครัว
6. การขาดคุณธรรม จริยธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็ นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็น เครื่ องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลั ว บาป
น้อยลงและมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้นมองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7. มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นฉลาด ย่อมจะทาการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหา
ระดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศ
ทั่วโลกและเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่า
ผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลาดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ง
สามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง
/แม้ว่า.........

-3แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริตไม่ว่าจะเป็ น การเป็นประเทศภาคีภ ายใต้อนุสั ญญาสหประชาชาติว่าด้ว ยการต่อต้านการทุจ ริต
(UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหา
การทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทย
ประกอบด้วยปัจจัยทางพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง หรืออีกนัย
หนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สัง คมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่
น้องและพวกพ้องยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทย
บางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝั่งรากลึกในสังคมไทยมา
3
ตั้งแต่อดีตหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
จนถึง พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มี
เป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.
2564 โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
3.วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1. เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ
ฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
4. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมและตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

-45. เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย
1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์แก่
ประชาชนในท้องถิ่น
2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ
3.

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

4.

กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม

5.

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตจนเป็นที่
ยอมรับจากทุกภาคส่วน

6. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริตจากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความ
โปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายประชาชนที่มีความเข้มแข็งต่อไป
4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
ในการป้องกันการทุจริต

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1

บทนา

1-4

ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

5 – 13

ส่วนที่ 3

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการ

14 – 77

คานา
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ พัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง ต่อเนื่องทา
ให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ การเมื องการปกครอง
และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่ หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ แข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไป พร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคาสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กาหนดมาตรการหรือ
แนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการ บริหารงานและส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้
เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งอรุณ จึงได้
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งอรุณ พ.ศ. 2561 – 2564 ขึ้น
เพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งอรุณ ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการถือ
ปฏิบัติตาม คาสั่ง 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็น
นโยบายระดับชาติ ด้วย

องค์การบริหารส่วนตาบลทุง่ อรุณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2565-2568)
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งอรุณ อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต

1.1 สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่นและฝ่ายประจาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1.1.ด้วยการปฏิบตั ิราชการให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน
(1) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
(2) โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง
1.1.2 ด้วยความประพฤติตามประมวลจริยธรรม
(1) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น อบต.ทุ่งอรุณ
1.1.3 ด้วยการไม่กระทาให้เกิดการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์/ผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
1.2.2. สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการ
รักษาประโยชน์สาธารณะ
(1) โครงการรักษ์น้า รักษ์ป่า รักแผ่นดิน
1.3.2. สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต
(1) โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
1.3.3. สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิต
สาธารณะ
(1) โครงการรณรงค์ ส่งเสริม ฟืน้ ฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
6 โครงการ 1 กิจกรรม

1.2 สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น
1.3 สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน

มิติที่ 1

รวม

ปี 2565
ปี 25656
ปี 2567
ปี 2568
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

10,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

-

100,000

100,000

100,000

100,000

-

-

-

-

35,000

35,000

35,000

35,000

30,000

30,000

30,000

30,000

150,000

150,000

150,000

150,000

325,000

325,000

325,000

325,000

หมายเหตุ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

มิติ
2.การบริหารราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต

ภารกิจตามมิติ
2.1 แสดงเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร
2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2.1 สร้างความโปร่งในในการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามหลักคุณธรรม
(1) มาตรการ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล
(2) มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายก ปลัด
และหัวหน้าส่วนราชการ
(3) กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน
งบประมาณ การจัดหาพัสดุฯโดยยึดถือตาม
กฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด
(1) กิจกรรม ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
(2) กิจกรรม การพัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ
(3) กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่าย
งบประมาณ
(4) โครงการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ
– จัดจ้าง
2.2.3.สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
(1) โครงการ สารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หมายเหตุ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

19,000

20,000

20,000

20,000

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.3 มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

2.3.1 จัดทาแผนภูมิ ขั้นตอน ระยะเวลา ดาเนินการ
บริการประชาชน เปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบ
สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) กิจกรรม ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หมายเหตุ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

2.3.2 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การสั่ง การอนุญาต อนุมัติ ปฏิบัตริ าชการแทนหรือ
ดาเนินการอื่นใดของผูม้ ีอานาจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(1) มาตรการ มอบอานาจ อนุมตั ิ อนุญาต สั่งการ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตั ิราชการ
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดาเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์

2.4.1. ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะของท้องถิ่น
(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
2.4.2. ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดารงตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัตติ าม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2565
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หมายเหตุ

2.5 มาตรการจัดการในกรณี 2.5.1.ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรใน
ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ
องค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
ตรวจสอบพบการทุจริต
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหาร
ราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
(1) มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2.5.2. มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ
จังหวัด อาเภอที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
(2) มาตรการ “แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

19,000

20,000

20,000

20,000

ไม่ใช้งบประมาณ

2.5.3. ดาเนินการให้มีเจ้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมเี รื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าทีโ่ ดยมิชอบ
(1) มาตรการ “ดาเนินการเกีย่ วกับเรื่องร้องเรียน”

มิติที่ 2

รวม

7 มาตรการ 8 กิจกรรม 2 โครงการ

ปี 2565
มิติ
3.การส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

ภารกิจตามมิติ
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิราชการ
ตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
3.1.1.จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
(1) มาตรการ ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
อบต.ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (จัดทาเว็ปไซด์
และรักษาสภาพการใช้งานของเว็ปไซด์ อบต)
(2) มาตรการ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
อบต.
3.1.2.มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริการงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง
รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
(1) กิจกรรม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุและทรัพย์สนิ ของ อบต.
และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการ
คลัง
3.1.3. มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการการที่เป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
(1) มาตรการ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ อบต.

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หมายเหตุ

3,000

3,000

3,000

3,000

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.2 การรับฟังความคิดเห็นการ
รับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการ
ดาเนินกิจการทีจ่ ะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่
และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
(1) โครงการ จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมตาบล เพื่อจักทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
(2) มาตรการ กาหนดขั้นตอน/กระบวนการ
เรื่องร้องเรียน ดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งอรุณ
3.2.2.มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกได้โดยสะดวก
(1) มาตรการ กาหนดขั้นตอน/กระบวนการ
เรื่องร้องเรียน ดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งอรุณ
3.2.3. มีรายงานหรือแจ้งเป็นหลายลักษณ์อักษร
ให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบถึงการ
ได้รับเรื่องระยะเวลาและผลการดาเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
(1) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ

ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หมายเหตุ

40,000

40,000

40,000

40,000

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

3.3.1.ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
(1) มาตรการ แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนา
(2) กิจกรรม ประชุมประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมตาบล ประจาปี
(3) โครงการ การส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดทาแผนชุมชน

รวม

4.การสริมสร้างและปรับปรุง
กลไกในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด

หมายเหตุ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

10,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

3.3.3.ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน
(1) มาตรการ ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อบต.
8 มาตรการ 3 กิจกรรม 2 โครงการ

53,000

53,000

53,000

53,000

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

3.3.2. ดาเนินการให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการ
จัดหาพัสดุ
(1) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

มิติที่ 3

ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

4.1.1.มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบ
ควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
(1) กิจกรรม การจัดทารายงานการควบคุม
ภายใน
(2) กิจกรรม ติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิ รือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได้

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับจ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทาง
ราชการ
(1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของ อบต.ทุ่งอรุณ

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

4.2.3.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
กากับดูแลจัดหาพัสดุ
(1) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างจากตัวแทนชุมชน
4.3.1.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัตหิ น้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
กาหนดไว้
(1) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
4.3.2.ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมายระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
(1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาตาบล

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หมายเหตุ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

ปี 2561
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ 4.4.1.ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการ
ชุมชนและบูรณาการทุกภาค
ทุจริต
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
(1) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน

มิติที่ 4

รวม

4.4.2.บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต
(1) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต
1 มาตรการ 7 กิจกรรม

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

หมายเหตุ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

