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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
เรื่อง   ประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 

........................................................... 
  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๖๐ ,  พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ , พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายของ
รัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการนั้น  
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม ๒๕๕๙  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”   
  ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมต่อไป และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่า
สากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  
ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม จึงได้ประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าตูม เพ่ือก าหนดเป็นนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
ให้มีมาตรฐานและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม ดังนี้ 
นโยบาย   นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตและตรวจสอบได้ 
แนวปฏิบัติ          ๑)  มีการก าหนดนโยบายด้านความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ชัดเจน และ 
                ประกาศให้ประชาชนทราบและแจ้งเวียนทุกส่วนราชการทราบ 
                และถือปฏิบัติ 
    ๒)  มีการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้บริการ 
         ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง  
                            เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
 
 
 



 
-๒- 

 
    ๓)  มีการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ 
         ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         มาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
 นโยบาย  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
แนวปฏิบัติ         ๑)  มีช่องทางประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต 
                           ของทางราชการอย่างน้อย ๓  ช่องทาง 
   ๒)  มีคณะท างานการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์กร 
   ๓)  มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท ามาตรฐานความโปร่งใส 
   ๔)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการท ามาตรฐานความโปร่งใส 
      ๕)  มีการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยความโปร่งใสทุกขั้นตอนทั้งภาคเอกชน  
                           ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  
นโยบาย   การตรวจสอบการท างานภายในองค์กร 
แนวปฏิบัติ         ๑)  มีการวางระบบควบคุมภายในองค์กร 
   ๒)  มีการวางระบบควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ 
   ๓)  มีการรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามระเบียบที่ก าหนด 
นโยบาย   ระบบการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
แนวปฏิบัติ         ๑)  มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องราว 
         ร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
   ๒)  มีการรายงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
   ๓)  มีคู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
   ๔)  มีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
                           มากกว่า ๒ ช่องทาง 
นโยบาย  มีก าหนดมาตรฐานการให้บริการและการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
               ของแต่ละส่วนราชการ 
แนวปฏิบัติ        ๑)  มีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการอย่างชัดเจน 
  ๒)  มีการลดกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
  ๓)  มีการจัดท าคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ประชาชนทราบ 
  
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่ 25 เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๖1 

       
    (นายสมคิด  ตันทางกูล) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
เรื่อง   เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 

อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 
........................................................... 

  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๖๐ , พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖๔) และนโยบายของ
รัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการนั้น  
 
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓ (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖๔)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  
  
  ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต เพื่อก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมต่อไป และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่า
สากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  
ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม จึงประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าตูมเพ่ือก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ให้เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับ
ข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่งที่จะน า
หน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการ
ทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงให้ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ถือปฏิบัติและการ
ด าเนินการ  ดังนี้ 
 
 
 
 
 



-๒- 
 
 
        ๑.  บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
                 ๒.  ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด  มีความรู้ความเข้าใจ  ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
  ๓.  ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกข้ันตอนและเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดย
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
  ๔.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์
ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  
  ๕.  กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 
 
 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่ 25  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๖1 
 

 
       (นายสมคิด  ตันทางกูล) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
ที่   126 /๒๕๖1 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 

------------------------------------------------------ 
       ตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖๔) 
ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต 
ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องกันพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นในระบบราชการ นั้นเพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าตูมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓ (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖๔)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  
  ดังนั้น   เพ่ือขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
จึงก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมต่อไป 
  เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่าง
เข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทย
ใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะ
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๒- 
 
       ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม   โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม   ประธานคณะท างาน 
  ๒. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  รองประธานคณะท างาน 
  ๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม   คณะท างาน 
  ๔. ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะท างาน 
  ๕. ผู้อ านวยการกองคลัง     คณะท างาน 
  ๖. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะท างาน 
  ๗. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   คณะท างาน 
  ๘. หัวหน้าส านักปลัด     คณะท างาน/เลขานุการ 
  ๙. นิติกร      คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
       ๑. ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
       ๒. วางแผน จัดท า ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
       ๓. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
       ๔. จัดท ารายงานติดตามและสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 
       ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 
       สั่ง ณ วันที่ 25 เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๖1 
 

                                                                           
       (นายสมคิด  ตันทางกูล) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 

เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 3 ปี 
(พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

******************************** 
  ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรือ่ง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย
ของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของ
รัฐบาล  เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓ (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖๔)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”   
  ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ  ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564)  
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ตูมต่อไป องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมจึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ. 2562 – 2564)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
  
                ประกาศ  ณ  วันที่ 25  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๖1 

                                                                  
          (นายสมคิด   ตันทางกูล) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
 
 


