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1. ส่วนที่ 1 บทนา
องค์ประกอบ ประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์การประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่
อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น
ได้แก่ การ
กระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้
บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทา
ให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6)สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายมาเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่
พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต
ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง
กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คนปับจุบัน
มุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้าง
และโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
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5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ที่ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่า
เป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงใจต่อบาปน้อยลง และมีความเห็น
แก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคน
ที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็น
วิถชี ีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง
โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างของ
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถ
นา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่น ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง

2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและสลับ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลาดับต้น ๆ ที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะ
เป็นภาคการเมือง ภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อ
ต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ
ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง
ส่งผลให้ภาพ
ลักษณะของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัป
ชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กร
เพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555
– 2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก168 ประเทศทั่วโลก และ
อันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations
Convention Against Corruption – UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็น
ปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
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บนพื้นฐานความสาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม
ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation)หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติด
กับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความ
สบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่า
เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว
ผนวกกับปัจจัยทางด้านการงานที่ไม่ได้บูรณาการความร่ วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของ
กลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปกป้องและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ มจากปี พ.ศ.
2560 จนถึง ปี พ.ศ. 2564 ซึ่ง มุ่ง สู่ ก ารเป็น ประเทศที่มีม าตรฐานทางคุณ ธรรมจริย ธรรม เป็นสั งคมมิ ติใ หม่ ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มี
เป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ตาแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 –
2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้าง
ค่านิ ยม วัฒนธรรมสุจ ริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อ
กาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่
เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
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3. วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้อนการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่าย
บริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3)
เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมการมีบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

4. เป้าหมายของโครงการ
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชน
ในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม
การขัดกันแห่งผลประโยชน์และ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2)เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและพฤติมิชอบของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชน
ในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต
(Anti – Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
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3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและ
ให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 2

6. โครงการ กิจกรรม มาตรการ และงบประมาณ
มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสร้างสังคม 1.1 การสร้างจิตสานึก และ
ที่ไม่ทนต่อการ ความตระหนักแก่บุคลากร
ทุจริต
ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้างราชการฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2 การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1.1.1 (1) มาตรการพัฒนา 500,000 500,000 500,000
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่
1.1.2 (2) ส่งสริมการปฏิบัติ
งานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
1.1.3 (3) โครงการป้องกัน
30,000
30,000
ผลประโยชน์ซับซ้อน
1.2.1 (1) โครงการสร้าง
30,000
30,000
จิตสานึกและความตระหนัก
ในการต่อต้านการทุจริต
1.2.2 (2) โครงการ รักน้า
30,000
30,000
30,000
รักป่า รักษาแผ่นดิน
1.2.2 (3) โครงการฝึกอบรม 30,000
30,000
30,000
ส่งเสริมด้านปศุสัตว์
1.2.3 (4) โครงการส่งเสริม
20,000
20,000
20,000
การใช้ปุ๋ยพืชบารุงดิน ศูนย์
บริการและถ่ายทอดเทคโนโล
ยีการเกษตรประจาตาบลสระ
ตะเคียน

หมายเหตุ
สานักงานปลัด อบต.

กองส่งเสริมการเกษตร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
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มิติที่ 1

ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1.3 การสร้างจิตสานึกและ 1.3.1 (1) โครงการพระธรรม 25,000
25,000
25,000 กองการศึกษา ศาสนา
ความตระหนั ก แก่ เ ด็ ก และ ทูตส่งเสริมจริยธรรมสู่ชุมชน
และวัฒธรรม
เยาวชน
ตาบลสระตะเคียน
1.3.1 (2) โครงการบรรพชา 40,000
40,000
40,000
สาม เณรและอบรมจริยธรรม
1.3.2(3)โครงการสร้างความ 25,000
25,000
กองสวัสดิการสังคม
25,000
ตะหนักในการขับขี่ถูกกฎ
จราจร
1.3.3 (4)โครงการอบรมคุณ 60,000
60,000
60,000
ธรรมและจริยธรรมแก่เด็ก
และเยาวชน

รวม

10 โครงการ 1 มาตรการ

730,000

790,000

790,000

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
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ภารกิจตามมิติ

2. ก า ร บ ริ ห า ร 2.1 การแสดงเจตจานงทาง
ราชการ เพื่ อ การเมืองในการต่อต้านการ
ป้ อ ง กั น ก า ร ทุจริตของผูบ้ ริหาร
ทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

2.1 มาตรการแสดงเจต
จานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต
2.2 มาตรการสร้ า งความ 2.2.1 (1) มาตรการการ
โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ สร้างความโปร่งใสในการ
ราชการ
บริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ)
2.2.2 (2) มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการใช้จ่าย
งบประมาณ
2.2.2 (3) กิจกรรมการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง
2.2.3 (4) กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนไม่พักเที่ยง
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ

ปี 2562 ปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

สานักงานปลัด

หมายเหตุ

-

-

-

สานักงานปลัด

-

-

-

กองคลัง

-

-

-

-

-

-

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
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ภารกิจตามมิติ
2.3 มาตรการการใช้ ดุ ล ย
พินิจและใช้อานาจหน้าที่ ให้
เป็น ไปตามหลักการบริหาร
กิจกรรมบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

2.3.1 (1) มาตรฐานการ
ยกระดับการปฏิบัติหน้าที่
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2.3.2 (2) มาตรการการ
มอบอานาจอนุมัติ อนุญาต
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
2.4 การเชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ก่ 2.4.1 (3) ยกย่องเชิดชู
หน่ ว ยงาน/บุ ค คลในการ เกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มี
ด าเนิ น กิ จ การประพฤ ติ ความซื่อสัตย์สุจริต
มี
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ คุณธรรม
2.4.2 (4) ยกย่องเชิดชู
เกียรติที่ให้ความช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะหรือมีจิต
สาธารณะ
2.4.3 (5) กิจกรรมเชิดชู
เกียรติบุคคลดารงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2562

ปี 2563

งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)

ปี 2564

-

-

งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ
สานักงานปลัด

กองส่งเสริมการเกษตร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
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ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

2.5 มาตรการจั ด การ ใน 2.5.1 (1) มาตรการ “จัด
กรณี ไ ด้ ท ราบหรื อ รั บ แจ้ ง ทาข้อตกลงการปฏิบัติ
หรือตรวจสอบพบการทุจริต ราชการ
2.5.2 (2) มาตรการ ให้
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ”
2.5.3 (3) มาตรการ
“แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”

มิติที่ 2

รวม

8 มาตรการ 5 กิจกรรม

ปี 2562 ปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
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ภารกิจตามมิติ

3.การส่ ง เสริ ม บทบาท 3 . 1 ก า ร จั ด ใ ห้ มี แ ล ะ
และการมีส่วนร่วมของ เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารใน
ภาคประชาชน
ช่ อ งทางที่ เ ป็ น การอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนได้
มี ส่ ว นร่ ว มตรวจสอบการ
ปฏิ บั ติ ร าชการตามอ านาจ
หน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3.1.1 (1) มาตรการ
“ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3.1.2 (2) มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล
การ
บริหารงบ ประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคานวณ
ราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
เผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ
และ
ตรวจสอบได้
3.1.3 (3) มาตรการกากับ
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลสระตะเคียน
โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

หมายเหตุ
สานักงานปลัด

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรั บ และตอบสนองเรื่อง
ร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ข อง
ประชาชน

3 . 3 ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจ การขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มิติที่ 3

รวม

ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3.2.1 (1) โครงการจัดเวที
5,000
5,000
ประชาคม
3.2.2 (2) มีช่องทางให้
ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
โดยสะดวก
3.2.3 (3) มาตรการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3.3.1 (4) โครงการส่งเสริม 5,000
5,000
5,000
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.2 (5) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

4 มาตรการ 2 กิจกรรม
2 โครงการ

5,000

10,000

หมายเหตุ

10,000

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
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4. การเสริ ม สร้ า งและ
ปรั บ ปรุ ง กลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ
รา ชก า รข อง อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

4.1 มีการจั ดวาระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะ กรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินกาหนด

4.2 การสนั บ สนุ น ให้ ภ าค
ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ห รื อ
การบริ ห ารราชการตาม
ช่ อ ง ท า ง ที่ ส า ม า ร ถ
ดาเนินการได้

ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4.1.1 (1) การจัดทาแผน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน
ประจาปี
2.การจัดทารายงานการ
สานักงานปลัด
ควบคุมภายใน
4.1.2 (2) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน
4.2.1 (1) มาตรการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบกากับดูแลการ
บริหารงานบุคคล
กองคลัง
4.2.2 (2) กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการบริหาร
งบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน
ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลสระตะเคียน
4.2.3 (3) กิจกรรมส่งเสริม
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
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ภารกิจตามมิติ
4.3 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจ สอบของสภา
ท้องถิ่น

มิติ 4

ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4.3.1 (1) โครงการส่งเสริม
20,000
20,000
ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
4.3.2 (2) กิจกรรมการ
20,000
20,000
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

4.4 การเสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
(Community) และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต

4.4.1 (1) กิจกรรมส่งเสริม
ชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต
4.4.2 (2) กิจกรรมบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต

-

20,000

20,000

-

20,000

20,000

รวม

1 มาตรการ 6 กิจกรรม
2 โครงการ

-

80,000

80,000

หมายเหตุ
สานักงานปลัด

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564

