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องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

คำนำ
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเสียหายในวง
กว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่าง
มาก การแก้ปัญหาทุจริตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มี
ความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคม เพื่อร่วมกัน พัฒ นาปรับ ปรุงระบบ การบริห ารจัดการ และการพัฒ นาคนควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการ
ปลูกฝังความซื่อสัตว์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดำเนินชีวิตที่สมควรและมี
คุณค่า ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปั ญ หาการทุจ ริ ตประพฤติมิช อบในส่ ว นราชการและหน่ วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้ น การสร้างธรรมาภิ บ าลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิ
ชอบได้
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าลี่ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
และเพื่ อขับ เคลื่ อนยุ ท ธศาสตร์และกลยุ ท ธ์ขององค์การบริห ารส่ วนตำบลท่ าลี่ ให้ บ รรลุ เป้ าหมายและผลสั มฤทธิ์ตาม
วิสัยทัศน์กำหนดไว้
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ ความเสี่ ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ หน่วยงาน
ที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจาย
อำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์ส ำคัญเพื่อให้บริการต่างๆ
ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุ มชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท ำให้ แนวโน้มของ
การทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนก เป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรื อ ลั ก ษณะปั ญ หาของการทุ จริต ที่ เกิด จากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่าง ๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจบารมีและอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาสแม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ พบว่า
ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย
กฎระเบียบไม่รัดกุมและอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจเป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คนในปัจจุบัน
มุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ ทุจริต
ในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไกการตรวจสอบความ โปร่งใสที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาดในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ ผูกขาด ดังนั้น
จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับ
สิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้าง
พื้นฐานภาครัฐ

-25) การได้รับ ค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ท ำให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความต้องการที่จ ะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทาง
เพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมั ยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น พิเศษถือว่า
เป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป น้อยลง และมีความเห็น แก่
ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น ยกย่องคน ที่
มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการทุจริตเป็น วิถี
ชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มี
ความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
2. หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น ปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ในประเทศไทยถื อ เป็ น ปั ญ หาเรื้ อ รั งที่ นั บ วั น ยิ่ งจะทวี ค วามรุ น แรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหาลำดับต้นๆ ที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดง ให้
เห็ น ถึ งความพยายามในการปราบปรามการป้ อ งกั น การทุ จริต ไม่ ว่าจะเป็ น การเป็ น ประเทศภาคี ภ ายใต้ อ นุ สั ญ ญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546
การจั ดตั้งองค์กรตาม รั ฐธรรมนู ญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติได้ จัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย ไม่ได้มี
แนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท ำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้าน พื้นฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสั มพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของ
สังคมอุปถัมภ์ที่ท ำให้ สังคมไทยยึดติดกับ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วน มองว่า การทุจริต คอรัปชั่น
เป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วน หนึ่งของ
ค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาค ส่วนไว้
ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็ม ศักยภาพ ขาด
ความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปีพ.ศ. 2560
จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ ใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน ประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่ งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทย
ได้รับ การประเมิน ดัชนี การรับ รู้การทุจ ริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็ นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต ำแหน่ง หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

-3ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่บริหารงาน ตาม
หลักธรรมภิบาล
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสำนึกและค่านิยม ให้ทุก กองงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
วนตำบลท่าลี่บริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ท่าลี่ รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย
กฎ และระเบี ย บ ที่ จ ะเป็ น กลไกในการแก้ไขปั ญ หา การพั ฒ นา ตลอดจน เป็ น การวางรากฐานในการป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกหน่วยงาน
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรม
เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าลี่ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติต นของเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าลี่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดยให้
ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ
3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3.3 ส่งเสริมเชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วัตถุประสงค์
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าลี่ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไก

-4ในการตรวจสอบถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่กับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าลี่กับองค์กรทุกภาคส่วน
1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพื่อดำเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ตลอดจนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ จากทุกหน่วยงาน เพื่อนำไปประมวลวิเคราะห์ เพื่อใช้
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง และเป็นอิสระใน
การทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทำการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ โดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
2. ส่งเสริมการมีส่ วนร่ว มของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุ จริตหรือประพฤติมิช อบใน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรี ยนรู้เพื่อให้ภ าคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญ หาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้งสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าลี่
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้
มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบัญญัติข้อบังคับที่เอื้อประโยชน์ต่อ
การทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
1.1 ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าลี่ที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต มีโครงสร้างของหน่ว ยงานอัตรากำลังการบริหารงานบุคคลและงบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ และ
ความรับผิดชอบ

-51.2 ให้ ห น่ ว ยงานในองค์การบริห ารส่ วนตำบลท่าลี่ ส ร้างระบบการตรวจสอบการบริห ารราชการ
ราชการ โดยกำหนดให้ แยกอำนาจการบริหารงานออกจากอำนาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้ งอีก
อำนาจหนึ่งได้
1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าลี่ด้วยกันเอง
1.4 ให้ ห น่ ว ยงานทุ ก หน่ ว ยงานควบคุ ม กำกั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล การใช้ อ ำนาจในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม
2. สร้ างกลไกความร่ วมมือระหว่าง องค์การบริห ารส่ วนตำบล ท่าลี่ กับภาคเอกชนให้ มีศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่กับภาคเอกชน
หรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทาง
วิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.1 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ
1.2 จั ด ตั้งศู น ย์ ข้อมู ล ความรู้ท างวิช าการเพื่ อ ให้ มี กระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้
ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study)
ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น การขั บ เคลื่ อ นด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต บั งเกิ ด ผลเป็ น รู ป ธรรม
ในทาง ปฏิ บั ติ เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องยุ ท ธศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะ ที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหาร จัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เ กิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด ำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เพื่อ กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่
เป็น รูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
2) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่าย
บริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่ อให้ การบริ ห ารราชการขององค์การบริห ารส่ วนตำบลท่าลี่ เป็น ไปตามหลั กบริห ารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
(Good Governance)

-64) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่ว นร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของภาค
ประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่รวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการ
ก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แห่งผลประโยชน์และ แสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบ
2) เครื่ อ งมื อ /มาตรการการปฏิ บั ติ งานที่ ส ามารถป้ อ งกั น ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบของ
ข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้ สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบั ติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม
5) องค์การบริหารส่วนตำบลตะดอล มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ ประพฤติ
มิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ รวมถึงประชาชน
ในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ ต่อต้านการ ทุจริต (AntiCorruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน
2) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ สามารถบริห ารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่จิตสำนึก
รักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ บริหาร
ส่วนตำบลท่าลี่ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ มีแนวทางการบริหารราชการที่ มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ ป้องกัน
การทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น เครือข่ายในการ เฝ้าระวังการ
ทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ส่วนที่ 3.....

ส่วนที่ 3
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลีป่ ฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสำนึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรการ/แนวทางดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562

ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด

1.ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงาน
- โครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารท้อง
ตามหลักธรรมาภิบาล
ถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

๒0,000 บาท

- จัดทำประกาศประมวลจริยธรรมแก่บุคลากรทั้งฝ่ายประจำและ
2. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงาน
ฝ่ายการเมือง
ตามหลักธรรมาภิบาล

-

3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความ - มีการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใสและเป็น
ซื่อสัตว์สุจริต
ธรรม โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาอย่างชัดเจน

-

สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด

-8ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

1.บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

๑.1 จัดทำตู้ ปณ. และ เว็บไซต์ แจ้งเหตุทุจริต
1.2 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
1.3 จัดทำตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตุทุจริต

๒.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๒.๑ จัดตั้งเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตระหว่าง
ชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
2.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริต
๒.๓ แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงาน
ต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่

ปีงบประมาณ 2562

ผู้รับผิดชอบ

-

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

-

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

-9ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
มาตรการ/แนวทางดำเนินการ

1.จัดทำระบบตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลให้
เหมาะสม

๒.สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับ
ภาคเอกชน

โครงการ/กิจกรรม
๑.๑ จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๑.๒ จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๓ จัดทำเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ราคากลาง ทางประกาศและ
เว็บไซต์
๑.๔ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้จ่ายเงิน และ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
๒.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ปีงบประมาณ
2562

ผู้รับผิดชอบ

-

สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองคลัง

-

กองคลัง

-

สำนักงานปลัด

-10ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
มาตรการ/แนวทางดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

๑.๑ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”
1.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่รัฐใน
1.2 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะบริหาร สมาชิกสภา
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
อบต. ข้าราชการพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.ท่าลี่
ชอบ
1.3 จัดส่งเจ้าหน้าที่ของ อบต. เข้าอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ปีงบประมาณ
2562
2๐,๐๐๐
20,000
100,000

ภาคผนวก

