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ส่วนที่ 1

-

บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ ต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริตเพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการ ป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์
สาคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี ประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิด จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
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สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ บังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ ระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทาให้ คนในปัจ จุบันมุ่งเน้น ที่ การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะ
ทาพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการ ทุจริตของบุคคล
เหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้ องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้ สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึด ผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจ ริ ตเป็ น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็ น เศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสู ง ด้ว ยเหตุนี้ ผู้ ที่มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคน ฉลาด
ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อ กฎหมายของ
บ้านเมือง
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2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัป ชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจาก เกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าว การทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่อง การทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ป ระเมิ น การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ทั่ ว โลกที่ จั ด โดยองค์ ก รเพื่ อ
ความโปร่ ง ใสนานาชาติ
(TransparencyInternational – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่
3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ มาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศ
ไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลาดับ ที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็น
ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัป ชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ ป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน การทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้ มีแนวโน้มที่ลดน้อย
ถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย ทางด้านพื้นฐานโครงสร้าง
สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของ
สังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติด
กับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่อง คนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่า เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่ งของค่านิ ยมและวัฒ นธรรม ไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ ได้บูรณาการ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
ไม่สามารถทาได้อย่างเต็ม ศักยภาพ ขาดความเข้มแข็งปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม จากปีพ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือ
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จากฝ่ายการเมือง 5 หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
เพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ ประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ ในทางทุจริต โดยได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :
CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็ น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญ กับการบริหารจัดการ
ที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจ กรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็ น รู ป ธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่ การปฏิบัติ อย่างมีประสิ ทธิภ าพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตอย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด(ี Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์ สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริต
จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ อุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วม คิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการ สร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ ทุจริต
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทาการทุจริต จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบ ด้านการป้องกัน
การทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความ ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้า
ระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 2
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564
มิติที่ 1

การ
สร้าง
สังคม
ที่ไม่
ทนต่อ
การ
ทุจริต

ภารกิจตามมติ

1. การสร้าง
จิตสานึกและ
ความ ตระหนัก
แก่บุคลากร ทั้ง
ข้าราชการการ
เมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการ
การเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น
และฝ่ายประจา
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2 .สร้างจิตสานึก
และความ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่
ให้บังเกิด
ประโยชน์ สุขแก่
ประชาชนใน
ท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

- โครงการสมุดความ
ดีพนักงานจ้าง
- โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการป้องกันการทุจริต
- โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลปาก
นคร

2561

2562

2563

2564

หมาย
เหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบประ
มาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- สร้างจิตสานึกในการ 30,000 30,000 30,000 30,000
อนุรักษ์รัพยากรธรรมชาติ
และงแวดล้อม
- โครงการสาน
สัมพันธ์ครอบครัวใน
30,000 30,000 30,000 30,000
ชุมชนตาบลปากนคร
- โครงการฝึกอบรม
เพื่อส่งเสริมระบบ
50,000 50,000 50,000 50,000
เศรษฐกิจชุมชนแบบ
พอเพียง
3 การสร้าง
- โครงการเยาวชน 140,000 140,000 140,000 140,000
จิตสานึกและ
คนเก่งปากนคร/
ความตระหนักแก่ โครงการจัดงานมหกรรม
เด็กและเยาวชน การจัดการศึกษาท้องถิ่น
8,700
- โครงการฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์หลักสูตร
การใช้งานอินเตอร์เน็ต
และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ไม่ใช้
งบ
ประ
มาณ
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มิติที่ 2

การบริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การทุจริต

ภารกิจตามมติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

2561

2562

2563

2564

หมาย
เหตุ

งบประมา
ณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

1 แสดงเจตจานง - แสดงเจตจานงทาง
ทางการเมืองใน การเมืองในการต่อต้านการ
การต่อต้านการ ทุจริตของผู้บริหาร
ทุจริตของ
ผู้บริหาร

-

-

-

-

2 มาตรการสร้าง - สร้างความโปร่งใสใน
ความโปร่งใสใน การบริหารงานบุคคลให้
การปฏิบัติ
เป็นไปตามหลักคุณธรรม
ราชการ
ทั้งในเรือ่ งการบรรจุแต่งตั้ง
โยกย้าย โอน เลื่อน
ตาแหน่ง/เงินเดือนและ
มอบหมายงาน
- โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง
- การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ”

-

3 มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อานาจหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ที่ดี

- โครงการลดขั้ น ตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ

ไม่ใช้
งบ
ประมาณ
-

-

-

ไม่ใช้
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบ
ประมาณ

ไม่ใช้งบ
ประมาณ
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มิติที่ 2

ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

2563

2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วย
งาน/บุคคล
ในการดาเนิน
กิจการ การ
ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นที่
ประจักษ์

- กิจกรรมยกย่องและ
เชิดชูเกียรติแก่บุคคล
หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น ผู้ทา
คุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมใน กิจกรรมของ
อบต.

-

-

-

-

150,000

150,000

150,000

150,000

- มาตรการ “ให้
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กร
อิสระ”
- มาตรการ “แต่ง
ตั้งรับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน”

-

-

-

-

-

-

-

-

- มาตรการ
“ดาเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนกรณีมี
บุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้า
หน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลปาก
นครว่าทุจริตและ
ปฏิบัติ ราชการตาม
อานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ”

-

-

-

-

5.มาตรการ
จัดการใน
กรณีได้ทราบ
หรือรับแจ้ง
หรือตรวจพบ
การทุจริต

- โครงการวันผู้สูง
อายุ

หมาย
เหตุ

ไม่ใช้
งบ
ประมาณ
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มิติที่ 3
การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน

ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

2563

2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

3.1 จัดให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่
เป็นการ
อานวยความ
สะอวดแก่
ประชาขนได้
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการตาม
อานาจหน้าที่
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน

- มาตรการ
“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของทางราช
การ” ให้มปี ระสิทธิ
ภาพมากยิ่งขึ้น
- กิจกรรม “การ
ออกระเบียบจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ
องค์กรบริหารส่วน
ตาบล
- โครงการสร้าง
600,000 600,000 600,000 600,000
เสียงไร้สาย*

2.การรับฟัง
ความคิดเห็น
การรับและ
ตอบสนอง
เรื่อง
ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

- โครงการกาจัด
320,000 320,000 320,000 320,000
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิ
กูล *

- จัดทาแผ่นพิมพ์/
แผ่นพับ/ปฏิทิน/
เอกสารเผยแพร่
วารสารต่าง ๆ

- การดาเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ อบต.ปากนคร

3.การส่งเสริม
- การจัดทาข้อมูล
ให้ประชาชนมี เพื่อจัดทาแผนชุมชน/
ส่วนร่วมบริหาร แผนหมู่บ้าน/แผน
กิจการของ
ตาบล
องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น

100,000 100,000 100,000 100,000

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

หมาย
เหตุ
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มิติที่ 4
การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การ
ปฏิบัติ
ราชการ
ของอปท.

ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดิน
กาหนด

- โครงการจัดทา
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจาปีประจา
ปีงบประมาณ 2561
- โครงการจัดทา
รายงานการควบคุม
ภายใน
- กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

- กิจกรรมการ
2.การ
รายงานผลการใช้
สนับสนุนให้ จ่ายเงินให้ประชาชน
ภาคประชาชน ได้รับทราบ
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
- กิจกรรมการมี
ปฏิบัติ หรือ ส่วนร่วม ของ
การบริหาร
ประชาชนในการ
ราชการตาม ตรวจสอบการรับ การ
ช่องทางที่
จ่าย และการใช้
สามารถ
ประโยชน์ทรัพย์สิน
ดาเนินการได้ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากนคร
- โครงการอบรมให้
4.3 การ ความรู้ ด้านระเบียบ
ส่งเสริม
กฎหมายท้องถิ่น
บทบาทการ ผู้บริหาร และสมาชิก
ตรวจสอบของ สภาท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น

ปี 2561 ปี 2562

2563

2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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มิติที่ 4 ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน
(Community)
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้าน
การทุจริต

ปี 2561 ปี 2562 2563

2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

- โครงการมาตรการ
เฝ้าระวังการคอรัปชั่น
โดยภาคประชาชน

-

-

-

-

- มาตรการการ
ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต

-

หมาย
เหตุ
ไม่ใช้งบ
ประมาณ

-

-

-

