แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ ประจาปี พ.ศ. 256๒
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางครก
จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบางครก
อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
บทนา

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องทา ให้
เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการ
บริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมนานา
อารยประเทศที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กันโดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบมีวินัย
ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคาสั่งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐกาหนดมาตรการ
หรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้
เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม งานบริหารงานบุคคลสานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลบางครก จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางครก ประจาปี พ.ศ. 256๒ ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางครก ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการถือปฏิบัติตามคาสั่ง 69/2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย
องค์การบริหารส่วนตาบลบางครก

สารบัญ
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
เป้าหมาย
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปี พ.ศ. 256๒
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๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการเกิดการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปราบปรามการ
ทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น
ได้แก่ การกระจายอานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์
สาคัญเพื่อให้บริการต่างๆ ของรัฐบาลสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน
สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริต ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานวิจัย เรื่อง “แนว
ทางการพัฒ นาและเสริ มสร้ างกลไกการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส ะท้อนสภาพหรือ
ลักษณะปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถแบ่งสภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตใ น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดังนี้
1. สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชีการ
จัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง
ส่วนใหญ่ พบว่า กระบวนการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับด้านงบประมาณ การ
ทาบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละเลยไม่ปฏิบัติ
หรือไม่ทาตามระเบียบฯ และอ้างว่าไม่ทราบเกี่ยวกับ เรื่องที่มีการให้จัดทาและไม่จัดทาซึ่งเมื่อพิจารณาจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนเรื่องที่กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่จัดทาอันเป็นผลก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล
ข้อมูลตัวเลขจากการสารวจพบว่า การทุจริตเกิดจากตัวบุคคล โดยเฉพาะ ผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่นบางส่วน ปรากฏว่า ร้อยละ 12 มีญาติหรือพวกพ้องมาเป็นผู้รับเหมาการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการ
เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องหรือกลุ่มญาติของตัวเอง
3. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย
ในส่วนช่องว่างของกฎหมายและระเบียบต่างๆ มุ่งวิเคราะห์ระบบตรวจสอบและระบบโครงสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ระบุว่า ระบบการตรวจสอบไม่ทั่วถึง
4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม จากการศึกษาค้นคว้าพบว่ามีบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก มีพนักงานท้องถิ่นที่ได้บรรจุ
เข้ารับราชการโดยมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป และผ่านการนิเทศงานมาน้อยหรือ ไม่มีความรู้เฉพาะ
ด้านดีพอ เช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการการกาหนดราคากลาง หรือ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและส่วน
หนึ่ง พบว่าหัวหน้าส่วนการคลังไม่ได้มีความรู้ทางด้านการพัสดุใ นทางปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปก็หมิ่นเหม่ในการถูก
ตรวจสอบและผิดวินัย หรือ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตลอดจน
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ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานท้องถิ่นมีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายแสดงให้เห็น
ถึงการไม่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยสรุปผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดความรู้
ความเข้าใจในหลักการบริหารท้องถิ่น ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งต่าง ๆ จาเป็นต้องมีการเพิ่มพูน
ความรู้และควรรู้เพราะถ้าบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจเป็นผลทาให้ปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบผิดพลาดได้
5. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
จากการศึกษาค้นคว้า พบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งไม่ชี้แจงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ให้ประชาชนทราบ
6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตรวจสอบองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสานักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) เพียงหน่วยงานเดียวมีกาลังคนไม่เพียงพอ และไม่สามารถลงไปตรวจได้ทุกพื้นที่ ที่กระทาได้ก็
เป็นเพียงการสุ่มตัวอย่างเท่านั้น
ส่วนระบบการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักพบว่าผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่าง
เคร่งครัดและฝ่ายสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องทาหน้าที่เป็นฝ่ายกากับดูแลและควบคุม คอย
ตรวจสอบการทางานของฝ่ ายบริห ารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้ ถูกต้องเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนแต่กลับพบว่าปัจจุบันฝ่ายสภาท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่กลับกลายเป็นกลุ่มเดียวกับผู้บริหารท้องถิ่น จึงทาให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นได้น้อย
7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมีอิทธิพล จากการศึกษา พบว่า
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง ยังมีอิทธิพลหรืออานาจที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้ โดยเฉพาะอิทธิพลและ
อานาจของฝ่ายการเมืองที่ครอบงาหรือสามารถให้คุณให้โทษต่อเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการท้องถิ่น ตลอดจนการใช้
อิทธิพลข่มขู่ห รื อกีดกั น ผู้ เสนอราคารายอื่น ๆ การบีบบังคับให้ ผู้มีส่ ว นเกี่ยวข้องตรวจรับงานโครงการต่าง ๆ
ตลอดจนบางครั้งประชาชนในท้องถิ่นไม่กล้าที่จะให้การเป็นพยานเพื่อเอาผิดกับผู้ทุจริต และส่วนหนึ่งวัฒนธรรมที่
ฝังรากลึกจิตใจคนในสังคมไทยมานาน เช่น ความเกรงกลัวอิทธิพล การนับถือผู้มีบารมีการสานึกบุญคุณของผู้มี
พระคุณ สิ่งเหล่านี้ทาให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้อานาจหน้าที่การงานในการแสวงหาผลประโยชน์
ดังนั้น ปัญหาที่มีในท้องถิ่น คือ ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างนักการเมืองทั้งในระดับประเทศ
กับนักการเมืองระดับท้องถิ่น นักการเมือ งระดับท้องถิ่นกับนักธุรกิจ กลุ่ มผลประโยชน์และนักการเมืองระดับ
ท้องถิ่นกับข้าราชการ บุคคลกลุ่มนี้ยังมีความเข้มแข็งมากกว่าพลังในการตรวจสอบของภาคประชาชน และภาค
ประชาสังคมและสิ่งที่ต้องส่งเสริมก็คือ ทาอย่างไรให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งเพื่อคานอานาจอิทธิพลได้
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้
ดังนี้
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะของข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
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๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินโครงการของรัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานของรัฐ
๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการจะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่มรายได้พิเศษให้กับตนเองและครอบครัว
๖) การขาดคุณธรรม จริยธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุ ณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงตัวบาปน้อยลง
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมไทยเปลี่ยนไปจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนมีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องธรรมดา เห็นคนซื่อตรงเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทา การ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง
2. หลักการและเหตุผล
ปั ญ หาการทุ จ ริ ตคอร์ รั ป ชั่น เป็น ปัญ หาที่ อ ยู่คู่ กั บสั งคมมนุ ษ ย์ม าเป็ นเวลานาน ไม่ เว้ น แม้ แ ต่
ประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกาลังพัฒนา จะมีความแตกต่างกันที่ความรุนแรงของปัญหาว่ามีมากน้อยเพียงใด การ
ทุจริตคอร์รัปชั่นได้ส่งผลให้สังคมไทยเกิดปัญหาความยากจน การกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้าใน
สังคม บั่นทอนความมั่นคง ความสงบสุข และมีผลกระทบต่อกระบวนการพัฒนาประเทศในทุกระดับ ซึ่งจากการ
จัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International)
พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นลาดับที่ 61 ของโลก ซึ่งอยู่ในลาดับต้นๆ
ของเอเชีย และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงโดยมีจานวนเม็ดเงินที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้นและมีลักษณะการกระทา
เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและยากแก่การติดตามตรวจสอบ หากไม่มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังแล้ว
การทุจริตคอร์รัปชั่นจะกัดกร่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยจนยากแก่การแก้ไขได้ในระยะยาว
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุ
ที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็น
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สังคมที่ตั้งอยู่ในพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่
ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภค
นิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่อง
ปกติที่ยอมรั บได้ซึ่งนั บได้ว่าเป็น ปัญหาที่ฝังรากลึกในสั ง คมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่ วนหนึ่งของ
ค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาค
ส่วนไว้ด้วยกันจึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็ม
ศักยภาพขาดความเข้มแข็ง
สื บ เนื่ อ งจากยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) มุ่งเน้นการสร้างจิตสานึกของประชาชนให้มีทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
เน้นการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “สังคมไทย มี
วินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล” สาหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เน้นที่การบูรณาการการทางานขององค์กร/หน่วยงานที่เป็นองค์กรหลัก
รวมถึงภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน เพื่อเฝ้าระวัง
ปั ญหาการทุจ ริ ตโดยสามารถรั ก ษาระดับ ค่าดั ช นีก ารรั บรู้การทุจ ริตใน อั นดับ ที่ ๓๘ ของโลก จนกระทั่ ง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐบาลและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งมุ่งสู่ การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง
หน่วยงานรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริ ต ” มีเป้ าหมายหลักเพื่อให้ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัช นีรับรู้การทุจริต
(Corruption PerceptionsIndex : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงได้
นั้น การบริ ห ารงานภาครั ฐต้องมีร ะดับ ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรม สุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยังยืน จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการ
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ทุจ ริต เพื่อกาหนดแนวทางการขับ เคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
อนึ่ง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตนี้ จะสามารถบรรลุผลได้ขึ้นอยู่กับความมีประสิทธิผลของ
การดาเนินโครงการ กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดขึ้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในแต่ละมิติ และ
ผู้บริหารท้องถิ่นแสดงเจตจานงอันแน่วแน่ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยตนเองอย่างแท้จริง
และต้องนาเจตจานงนั้นไปสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมอย่างแท้จริงและมีความยั่งยืน ต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
(๑) เพื่อยกระดับการแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น โดยการสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อ การทุจ ริ ต เสริ ม สร้ า งจิ ต ส านึ กและความตระหนัก ในการปฏิบั ติ ห น้ า ที่ร าชการให้ บัง เกิด ประโยชน์ สุ ข แก่
ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
(๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี(Good Governance)
(๔) เพื่อส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบของภาคประชาชนใน
การบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
(๕) เพื่อพัฒนา ส่งเสริมปรับปรุงและสร้างกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง
4. เป้าหมาย
(1) ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาขององค์การบริหารส่วนตาบลบางครก ตลอดจน
ประชาชน มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝ่าย
(2) องค์การบริหารส่วนตาบลบางครกมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้า หน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง
(3) หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ
(4) องค์การบริหารส่วนตาบลบางครกสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม
และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม
(5) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางครกพั ฒ นาบุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต
-6-

5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
(๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น มีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ความตระหนักใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
(๓) ภาคประชาชน มีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต
(๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
(๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

-7ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตาบลบางครก อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑. การสร้าง ๑.๑ การสร้ า งจิ ต ส านึ ก และความ
สังคมที่ไม่ทน ตระหนั ก แก่ บุ ค ลากรทั้ ง ข้ า ราชการ
ต่อการทุจริต การเมื อ ง ฝ่ า ยบริ ห าร ข้ า ราชกา ร
การเมือง ฝ่ ายสภาท้อ งถิ่น และฝ่ า ย
ประจาของ อปท.

มิติที่ 1

งบประมาณ
(บาท)

1. โครงการส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3. โครงการอบรมการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงาน
4. โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
5. โครงการเข้าวัดพัฒนาจิต
1.2 การสร้ า งจิ ต ส านึ ก และความ 1. โครงการส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตระหนั ก แก่ ป ระชาชนทุ ก ภาคส่ ว นใน 2. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
ท้องถิ่น

50,000
15,000
90,000

1. 3 การปลู ก จิ ต ส านึ ก และคว าม 1. โครงการอนุบาลพบพระ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
2. กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก(โตไปไม่โกง)
รวม
โครงการ 8/กิจกรรม 1 /มาตรการ -

๒20,000

15,000
10,000
40,000
2,000

หมายเหตุ

-8-

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

๑. กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อปท.
๒. กิจกรรมการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในเวลาที่
เหมาะสม

-

๑. มาตรการการออกคาสั่ งมอบหมายงานของนายก อปท. ปลั ด อปท.และ
หัวหน้าส่วนราชการ
๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
๓. มาตรการการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
๔. มาตรการการพัฒนากระบวนการจัดหาพัสดุ
๕.กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๒.๓ มาตรการการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และใช้ ๑. โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
อ านาจหน้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การ ๒. มาตรการการมอบอ านาจอนุมั ติ สั่ ง การ อนุ ญาต เพื่ อลดขั้ นตอนการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ปฏิบัติงาน
๓. มาตรการในการเร่งรัด ติดตามการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบของ
ราชการ

-

2. การบริ ห าร ๒.๑ การแสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
ร า ช ก า ร เ พื่ อ การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ป้ อ ง กั น ก า ร
ทุจริต
๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

-

หมายเหตุ

-๙มิติ

ภารกิจตามมิติ

2. การบริ ห าร ๒.4 มาตรการการจัดการในกรณีได้ทราบ
ร า ช ก า ร เ พื่ อ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
ป้ อ ง กั น ก า ร
ทุจริต

มิติที่ 2

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

1. มาตรการการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ในการควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ อปท.
2. มาตรการการให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รอิ ส ระที่ มี ห น้ า ที่
ตรวจสอบ อปท.
3. มาตรการการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเพื่อดาเนินการเรื่องให้
แล้วเสร็จทั้งร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์

-

โครงการ 1 /กิจกรรม 3 /มาตรการ 8

-

-

หมายเหตุ

-1๐มิติ

ภารกิจตามมิติ

๓. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน

๓.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวารใน
ช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่ ว นร่ วมในตรวจสอบการ
ปฏิ บั ติ ร าชการตามอ านาจหน้ า ที่ ข อง
อปท.ทุกขั้นตอน

มิติที่ 3

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการต่าง ๆ
ของ อปท.ในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน เพจของหน่วยงาน (Facebook)
2. มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในเว็ปไซต์ของ
หน่วยงาน และข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างแพร่หลาย
3. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
2540 แก่ประชาชน
3.2 การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และการ 1. มาตรการดาเนินการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ตอบสนองเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ข อง 2. มาตรการการรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ
ประชาชน
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 1. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารกิจการของ อปท.
2. โครงการจัดทา/ทบทวนแผนพัฒนาอบต.และแผนชุมชน
3. กิจกรรมแต่งตั้งตัวแทนประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง
4. มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์การประเมิน
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท.
รวม
โครงการ 2 /กิจกรรม 1 / มาตรการ ๖

งบประมาณ
(บาท)
10,000
30,000
40,000

หมายเหตุ

-1๑มิติ

ภารกิจตามมิติ

4. การเสริ ม สร้ า ง 4.1 มีการจั ดวางระบบควบคุมภายใน
และปรับปรุงกลไก ตามที่ค ณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ นดิ น
ในการตรวจสอบ กาหนด
การปฏิบัติราชการ
ของ อปท.
4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น

มิติที่ 4

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. มาตรการการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
2. มาตรการการจัดทารายงานการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
3. มาตรการการนาผลจากการควบคุมภายในมาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการอย่าง
เป็นรูปธรรม
1. กิจกรรมส่งเสริมการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
2. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
3. กิจกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อการปฏิบัติราชการของ อปท.
4.3 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน 1. มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครื่อข่ายด้านการป้องกันการทุจริตของ อปท.
และบู รณาการทุกภาคส่ วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต
รวม
โครงการ - /กิจกรรม 3 /มาตรการ 4

งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

10,000
-

-

-

-

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลบางครก
ที่ /๒๕๖1
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางครกและคณะกรรมการประเมินติดตามผล
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖1
*********************************
ตามคาสั่งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ
เฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้
เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางครก เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
๑. ปลัดองค์การบริการส่วนตาบลบางครก
ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางครก
กรรมการ
๓. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
๔. ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
๕. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กรรมการ
๖. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ พิจารณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล นามากาหนดจัดทาแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบาง
ครก เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิ บัติการ ป้อ งกั นและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖1 ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางครก ประกอบด้วย
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางครก
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางครก
รองประธานกรรมการ
๓. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางครก
กรรมการ
๔. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กรรมการ
5. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ
/… ให้คณะกรรมการ
-๒-

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการดาเนินการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการ
ประเมิ น ติ ด ตามแผนป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดวิ ธี ก ารติ ด ตามและ
ประเมิน ผลตลอดจนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องการประเมินติดตามแผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายงานผลการติดตามและประเมินต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลบางครกทราบต่อไป
ทัง้ นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. ๒๕60

(นายสมชัย วัฒนธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางครก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางครก
เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางครก
*********************************
ตามคาสั่งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดย
มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้า
ระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้ องค์การบริหารส่วนตาบลบางครกจึงได้จัดทามาตรการแนวทางการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบาง
ครก และเพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลบางครกใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลบางครกต่อไป
เพื่ อ เป็ น การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของโครงการและปฏิ บั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งพระราชบั ญ ญั ติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตาบลบางครกจึงขอ
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางครก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. ๒๕60

(นายสมชัย วัฒนธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางครก

