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คํานํา 

 
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า การพัฒนา 

ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทําให้เกิดความ
เสียหายในวงกว้างโดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครอง และการบริหารราชการ
เป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมและจะต้องประสานความร่วมมือ   
ทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน
โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบมีวินัยตลอดจนค่านิยิมอื่นๆ  ที่ถูกต้องรวมทั้งเข้าใจวิถีดําเนินชีวิตที่สมควร
และมีคุณค่า 
 

ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคําสั่งท่ี ๖๙/๒๕๕๗  เรื่องมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐกําหนดมาตรการ  หรือแนวทาง
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก 
ทุกสว่นในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได ้
 

 เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม   องค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก   จึงได้
จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขึ้น เพ่ือ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ ตามวิสัยทัศน ์ที่กําหนดไว้ 
และเป็นการถือปฏิบัติตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๖๙/๒๕๕๗  เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติด้วย 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ขององค์การบริหารสว่นตําบลบางสัก 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1 

 
หลักการเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อํานาจรัฐในการ 
ปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ           
ซึ่งดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนให้แก่คนในท้องถ่ิน  เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีความเข้าใจใน
สภาพปัญหาและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลางในการปฏิบัติงาน 
และการดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก
การปฏิบัติหน้าท่ีหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือได้ใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่      
มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานและ
นับวันย่ิงทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงขนาดและความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริตซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗  เร่ือง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดย  ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวังเพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้ประกอบกับนโยบายของพลเอก 
ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  
ก็ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
 

กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ไปสู่การปฏิบัติโดยกําหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปีและเป็นการ
สอดคล้องกับการกําหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  Integrity  and 
Transparency Assessment (ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗  โดยทางสํานักงาน
ป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเคร่ืองมือการประเมินคุณธรรม  การดําเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสํานักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกันและสร้างเครื่องมือประเมินท่ีผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ 
(Perception Base)  และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base)  โดยมีเป้าหมายคือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เป้าหมายท้ัง  ๗,๕๗๑ แห่ง โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ   
นําผลที่ได้จากการประเมินเพ่ือใช้ในการกําหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตพัฒนาคุณธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีภาพลักษณ์ที่ดีข้ึนในอนาคตและเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ 
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 เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก  จึงนําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มาเพ่ือใช้เป็นมาตรการแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลบางสักและเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก  
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ทั้งน้ีได้มุ่งเน้นให้การดําเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลบางสักเป็นไปอย่างต่อเน่ืองสร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใสจัดระบบ
การตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม  ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชน  ให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูก
จิตสํานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งเป็นเรื่องที่
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
 

 องค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก  ได้เล็งเห็นความสําคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น  เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการใน
การดําเนินการเรื่องโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Integrity and Transparency Assessmint-ITA) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรให้สามารถทํางานด้วยความโปร่งใสตาม 
หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  โดยประชาชนมีส่วนร่วมสามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบตลอดจนสามารถ
ตรวจสอบได้  และเป็นไปตามแผน “จังหวัดตรังใสสะอาด” 
 

วิสัยทัศน์ (Vition) 
              “บางสักน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจดี คนมีความรู้คู่คุณธรรม ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ (Mission) 
 1.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม ให้ครอบคลุมทั่วถึง 
 2.  พัฒนาและปรับปรุงแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
 3.  ส่งเสริมการศึกษาของประชาชน อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดี 
 4.  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 5.  พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการประกอบอาชีพ  เสริมรายได้  และเสริมสร้างต่อยอด   
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
  6.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 7.  ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทุกระดับ  และสร้างเข้มแข็งด้านการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 
 8.  พัฒนาบุคลากร  โครงสร้างการบริหารจัดการของระบบราชการให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  ผู้บริหารท้องถ่ิน  ตลอดจนบูรณาการ  การบริการ  ความพึงพอใจของประชาชน   
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ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารสว่นตําบลบางสัก 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑  “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
 

เป้าหมาย 
 

“สร้างสังคมที่ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ”  
 

วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือส่งเสริมเสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติวิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก  รวมทั้งการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย
เคารพกฎและระเบียบที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลบางสักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
 

๑. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ให้มีจิตสาธารณะ  
๒. ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

๒.๑ นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงาน 
                          ต่อต้านการทุจริต 

๒.๒ อบรมให้ความรู้ตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

๓. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)  และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

๓.๑ สร้างชุมชนเฝ้าระวังต่อต้านทุจริต 

๓.๒ สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ 

                หรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมายบน   
                พ้ืนฐานของข้อเท็จจริง และเหตุผล 

๓.๓ บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที ่๒  “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” 
 

เป้าหมาย 

๑. ลดการทุจรติในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

๒. ส่งเสริมใหน้โยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
 

วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้ยึดถือปฏิบัติของพนักงาน/พนักงจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลบางสักบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีกรอบนโยบายและคู่มือการดําเนินการ/การทํารายงานสรุป  เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผล
เพ่ือมิให้เกิดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก  รวมทั้งการรณรงค์เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานมีวินัยเคารพกฎหมายและระเบียบที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาตลอดจนเปน็
การวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลบางสักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
 

๑. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

๑.๑ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับนโยบาย 

๑.๒ พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 

๑.๓ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

๑.๔ กําหนดมาตรการวิเคราะห์ความเส่ียงและการใช้จ่ายงบประมาณ 

2. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

2.1 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดําเนินนโยบายอย่างโปร่งใส 
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ยุทธศาสตร์ที ่๓  “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
 

เป้าหมาย 
 

๑. กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทนัต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสูก่ระบวนการ
ทํางานเชิงรุกสามารถป้องกันการทุจริตให้มปีระสทิธิภาพ 

๒. มีการบูรณาการ การทํางานระหว่างองค์กรที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริต 
๓. การทุจรติลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจรติ 

 

วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือมุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใชอ้ํานาจให้เหมาะสม ชดัเจนและ
มีประสิทธิภาพส่งเสริมการกระจายอํานาจสู่ระดับกองสรา้งกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับภาคเอกชนให้
มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาข้อบัญญตัิ ข้อบังคับ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการ
ทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 

1.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกทีส่ามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแตล่ะระดบั  
1.๒ พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
      ในการป้องกันการทุจริต 
1.๓ เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีสว่นร่วมกับระบบการ 
     ป้องกันการทุจริต 
1.๔ พัฒนากลไกการกํากับ ตดิตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับย้ังการทุจริต 
๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับย้ังการทุจริต 
๒.๒ กําหนดกลไกการตดิตามและประเมินผลการนําข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัต ิ

3. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต  
 ๓.๑ พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้ม ี

                          ความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

๓.๒ ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สําหรับการป้องกันการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที ่๔  “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”  
 

 เป้าหมาย 
 

๑. การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมคีวามรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
๒. คดกีารทุจรติและการกระทําทุจริตลดน้อยลง 

 

 วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือมุ่งพัฒนาระบบการร้องเรียนของหน่วยงานให้มีความรวดเร็ว  เข้าถึงง่าย  ประหยัดค่าใช้จ่ายใน 

การเดินทาง  หรือจัดส่งเอกสาร  เพ่ิมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  สมัฤทธิผลได้อย่างมีประสทิธิภาพ เพ่ือแก้ไข
สภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างตอ่เน่ืองสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับ
องค์กรทุกภาคส่วน 
 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันการทุจริต 
1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ  ให้ม ี

ความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 

๑.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเร่ืองร้องเรียน 

 
 
 
 
 
 

 
  



  7 
ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
 

เป้าหมาย    
        1. สร้างสังคมที่ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจรติในทุกรูปแบบ 

 

มาตรการ/แนวทางดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ/ 

    ดําเนินการ สนับสนุน 

๑. พัฒนาจิตสาํนึกสาธารณะ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสํานึกใน บุคลากรในสังกัด ไม่ใช ้ ๑ ต.ค.60 - สนง.ปลัด อบต.บางสัก 
 การบริการสาธารณะ อบต.บางสัก งบประมาณ ๓๐ ก.ย.๖1  

  ร้อยละ๘๐    

๒. นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการดําเนินชวีิต บุคลากรในสังกัด ไม่ใช ้ ๑ ต.ค.60 - สนง.ปลัด อบต.บางสัก 

ใชใ้นการกล่อมเกลาทางสังคมและการ ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ อบต.บางสัก งบประมาณ ๓๐ ก.ย.๖1  

ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจรติ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก ร้อยละ๘๐    

๓. จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรในสังกัด 8,000 ๑ ต.ค.60 - สนง.ปลัด อบต.บางสัก 

  อบต.บางสัก  ๓๐ ก.ย.๖1  

  ร้อยละ๘๐    

      

๔. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อ ให้ความร่วมมอืกับทุกภาคส่วนในการ บุคลากรในสังกัด/ ไม่ใช ้ ๑ ต.ค.60 - สนง.ปลัด อบต.บางสัก 

เหตุการณ์ทางสังคมที่ผดิต่อจริยธรรม ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิด ผู้นําท้องที่ ท้องถิ่น งบประมาณ ๓๐ ก.ย.๖1  

และ/หรือกฎหมายและผลักดนัให้เกิดการ ต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย 6 หมู่บ้าน    

ลงโทษทางสังคม  (Social   Sanction)   และทาง      

กฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
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มาตรการ/แนวทางดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ/ 

    ดําเนินการ สนับสนุน 

5. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านทุจริต ให้ความร่วมมอื/สนับสนุนกิจกรรมดําเนินงาน บุคลากรในสังกัด ไม่ใช ้ ๑ ต.ค.60 - สนง.ปลัด อบต.บางสัก 
 ของทุกภาคส่วนในเรื่องการตอ่ต้านการทุจรติ อบต.บางสัก งบประมาณ ๓๐ ก.ย.๖1  

  ร้อยละ๘๐    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

 

เป้าหมาย 

๑. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

๒. ส่งเสริมใหน้โยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

มาตรการ/แนวทางดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ/ 

    ดําเนินการ สนับสนุน 

๑. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ ลงประกาศประชาสัมพันธ์นโยบายต่างๆ บนฐาน เผยแพร่ให้ราษฎร/ ไม่ใช ้ ๑ ต.ค.60 - สนง.ปลัด อบต.บางสัก 

นโยบาย ธรรมาภิบาล ในเว็บไซด ์อบต. ผู้สนใจได้รับทราบ งบประมาณ ๓๐ ก.ย.๖1  

      

๒. พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตาม จัดทําคู่มือคุณธรรมจริยธรรมตาม ผู้บริหารท้องถิ่น/ ไม่ใช ้ ๑ ต.ค.60 - สนง.ปลัด อบต.บางสัก 

หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาล พนักงาน อบต. งบประมาณ ๓๐ ก.ย.๖1  

๓. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ มีการจัดการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน อย่างน้อย 3 ชอ่งทาง ไม่ใช ้ ๑ ต.ค.60 - สนง.ปลัด อบต.บางสัก 

ผิดพลาดและแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม ทุกช่องทาง  งบประมาณ ๓๐ ก.ย.๖1  

      

๔. กําหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดทําสรุปผลการการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๑ ครั้งต่อปี ไม่ใช ้ ๑ ต.ค.60 - หน่วยตรวจสอบภายใน 

การใช้จ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ  งบประมาณ ๓๐ ก.ย.๖1  

5. เผยแพร่องค์ความรู้ในการดําเนินนโยบาย จัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามข้อบัญญตั ิ ๑ ครั้งต่อปี ไม่ใช ้ ๑ ต.ค.60 - สนง.ปลัด อบต.บางสัก 

อย่างโปร่งใส งบประมาณร่ายจ่ายประจําปี  งบประมาณ ๓๐ ก.ย.๖1  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓   “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรกุ” 

 

เป้าหมาย 
 

๑. กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสูก่ระบวนการทํางานเชิงรุกสามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสทิธิภาพ  
๒. มีการบูรณาการการทํางานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต  
๓. การทุจรติลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจรติ 

 

มาตรการ/แนวทางดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ/ 

    ดําเนินการ สนับสนุน 

1. พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ ประกาศนโยบายการลงโทษกับผู้ทุจรติอย่าง ผู้บริหาร/พนักงาน ไม่ใช ้ ๑ ต.ค.60 - สนง.ปลัด อบต.บางสัก 

ปัญหาการทุจริตในแตล่ะระดบั จริงจัง อบต.บางสัก งบประมาณ ๓๐ ก.ย.๖1  

๒. พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการ โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน/ 6 หมู่บ้าน ไม่ใช ้ ๑ ต.ค.60 - สนง.ปลัด อบต.บางสัก 

ระหว่างภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ประชาคม  งบประมาณ ๓๐ ก.ย.๖1  

ในการป้องกันการทุจริต      

๓. เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาค แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา/ โครงการก่อสร้าง ไม่ใช ้ ๑ ต.ค.60 - กองคลัง อบต.บางสัก 

ประชาสังคมในการเข้ามามีสว่นร่วมกับ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงสร้างพื้นฐานทุก งบประมาณ ๓๐ ก.ย.๖1  

การป้องกันการทุจริต  จากภาคประชาชน โครงการ    

๔. พัฒนากลไกการกํากับ ตดิตาม และ มีการแต่งตั้งคณะกรรมตดิตามประเมินผล ภาคประชาชน ไม่ใช ้ ๑ ต.ค.60 - ทุกกองในสังกัด 

ประเมินผลการป้องกันการทุจริต แผนพัฒนา อบต.บางสัก จากภาคประชาชน อย่างน้อย ๒ คน งบประมาณ ๓๐ ก.ย.๖1 อบต.บางสัก 
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มาตรการ/แนวทางดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ/ 

    ดําเนินการ สนับสนุน 

5. สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต จัดกิจกรรมคดัเลือก เชดิชูบุคลากรที่มีความ ผู้บริหาร/พนักงาน ไม่ใช ้ ๑ ต.ค.60 - สนง.ปลัด อบต.บางสัก 

 ซื่อสตัย์สุจรติ อบต.บางสัก งบประมาณ ๓๐ ก.ย.๖1  

6. กําหนดกลไกการตดิตามและประเมินผล มีแผนการตรวจสอบประจําปีในภารกิจด้าน มีการรายงาน ไม่ใช ้ ๑ ต.ค.60 - หน่วยตรวจสอบภายใน 

การนําข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ การเงินการคลังของอบต. พร้อมรายงานผล อย่างน้อย ๓ ครั้งต่อปี งบประมาณ ๓๐ ก.ย.๖1  

 ให้ผู้บริหารรับทราบ     

7. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากร จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสตูรการ ผู้บริหาร/พนักงาน 8,๐๐๐ ๑ ต.ค.60 - สนง.ปลัด อบต.บางสัก 

ด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.บางสัก  ๓๐ ก.ย.๖1  

ความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม      

มาตรฐานสากล 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔  “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
 

เป้าหมาย 
 

๑. การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมคีวามรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
๒. คดกีารทุจรติและการกระทําทุจริตลดน้อยลง 

 

 
 
 
 
 
 

    มาตรการ/แนวทางดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ/ 

    ดําเนินการ สนับสนุน 

๑. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน มีการดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนโดย อย่างน้อย ๒ ชอ่งทาง ไม่ใช ้ ๑ ต.ค.60 - สนง.ปลัด อบต.บางสัก
ของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้ม ี ผ่านระบบโซเซียลเน็ตเวิร์ค (Fackbook, เว็บไซด ์  งบประมาณ ๓๐ ก.ย.๖1  

ความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย อบต.)     

      

๒. การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ จัดทําแผนผังการทําระยะดําเนินการในเรื่อง มีแผนผังกระบวนงาน ไม่ใช ้ ๑ ต.ค.60 - สนง.ปลัด อบต.บางสัก
ต่อระบบการรบัเรื่องร้องเรียน ร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน และระยะเวลา งบประมาณ ๓๐ ก.ย.๖1  

  ดําเนินการแจ้งให้ผู้ร้อง    

  ทราบ    
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ภาคผนวก 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก 

เร่ือง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ขององค์การบริหารสว่นตําบลบางสัก  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

---------------------- 
 

ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๖๙/๒๕๕๗  เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การทุจริตประพฤติมิชอบ  ได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  กําหนดมาตรการหรือแนวทาง การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง  เพ่ือสกัดก้ัน มิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของ  พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี   ได้แถลงนโยบาย
ของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  ที่ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล น้ัน 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก  ได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานเพ่ือให้การจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบางสัก  เป็นไปตามวัตถุประสงค์   จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 
 

จึงประกาศใหท้ราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒2  เดอืน   มถุินายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 

(นายประภาส  ทิพย์อรรถ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

คําสั่ง องค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก 
   ที ่ 170 /2560 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

---------------------- 
 

ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๖๙/๒๕๕๗  เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การทุจริตประพฤติมิชอบ  ได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  กําหนดมาตรการหรือแนวทาง การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง  เพ่ือสกัดก้ัน มิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของ  พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี   ได้แถลงนโยบาย
ของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  ที่ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล น้ัน 
 

เพ่ือให้การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจําปี
งบประมาณ พ .ศ .2561  ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก  เป็นไปตามวัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  ประกอบด้วย 

1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานกรรมการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล กรรมการ 
3. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล กรรมการ 
4. หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต. กรรมการ 
5. ผู้อํานวยการกองช่าง กรรมการ 
6. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ เลขานุการ 
 

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์ทําความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  วางแผน จัดทํา ทบทวน และพัฒนา    
กํากับดูแลให้มีการดําเนินการตามแผน  และจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลพร้อมสรุปผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ทั้งน้ีตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

         สั่ง  ณ  วันที่   11  เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

(นายประภาส  ทิพย์อรรถ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางสัก 


