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ค าน า 
 
  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรง
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม  
ระบบการเมือง การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญท่ีหน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า 
สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม  โดยจะต้องประสานความร่วมมือท้ังภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกนัพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพฒันาคนควบคูไ่ปพร้อมๆกนั  
โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆท่ีถูกต้อง รวมท้ังเข้าใจวิถี
ด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่าประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คชส. ได้มีค าส่ังท่ี 
๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานภาครัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง  
เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าตูม  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  ขึ้น 
  เพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้
เกิดผลในทางปฏิบัติและเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  
ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามวิสัยทัศน์ก าหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตามค าส่ัง คสช. ท่ี 
๖๙/๒๕๕๗ เร่ือง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมชิอบ ซึ่งเป็นนโยบาย
ระดับชาติด้วย 
  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุร ี
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำตูม  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องกำรบ่งชี้ควำมเสี่ยงของกำรทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยกำรประเมินโอกำสของกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงำนที่อำจเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำทุจริต เพ่ือพิจำรณำว่ำกำรควบคุมและกำรป้องกันกำรทุจริตที่มี
อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลหรือไม่ 
              การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่ำ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรขยำยตัวของกำรทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ กำรกระจำยอ ำนำจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่ำโดยหลักกำรแล้วกำรกระจำยอ ำนำจมีวัตถุประสงค์
ส ำคัญเพ่ือให้บริกำรต่ำงๆ  ของรัฐสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชนมำกข้ึน มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
แต่ในทำงปฏิบัติท ำให้แนวโน้มของกำรทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมำกยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
              ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1)  กำรทุจริตด้ำนงบประมำณ กำรท ำบัญชี กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรเงินกำรคลัง ส่วนใหญ่เกิด 
จำกกำรละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  สภำพหรือปัญหำที่เกิดจำกตัวบุคคล 
3)  สภำพกำรทุจริตอันเกิดจำกช่องว่ำงของกฎระเบียบและกฎหมำย 
4)  สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกกำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและขำด 

คุณธรรมจริยธรรม 
5)  สภำพหรือลักษณะปัญหำที่เกิดจำกกำรขำดประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ 
6)  สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกกำรตรวจสอบขำดควำมหลำกหลำยในกำร                                

ตรวจสอบจำกภำคส่วนต่ำงๆ 
7)  สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกอ ำนำจ บำรมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

            สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทจุริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเปน็ประเดน็ได้  ดังนี้ 
1.  โอกาส แม้ว่ำในปัจจุบันมีหน่วยงำนและกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำม 

กำรทุจริตแต่พบว่ำ ยังคงมีช่องว่ำงที่ท ำให้เกิดโอกำสของกำรทุจริต ซึ่งโอกำสดังกล่ำวเกิดขึ้นจำกกำรบังคับใช้
กฎหมำยที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมำย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ ำนำจหน้ำที่โดยเฉพำะข้ำรำชกำรระดับสูงก็เป็นอีก
โอกำสหนึ่งที่ท ำให้เกิดกำรทุจริต 

2.  สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่ำสภำวะทำงเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม     
ท ำให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่กำรสร้ำงควำมร่ ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่มีแนวโน้มที่จะท ำ
พฤติกรรมกำรทุจริตมำกยิ่งข้ึน 
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3.  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส ปัจจุบันเป็นที่ทรำบดีว่ำกำรทุจริตในปัจจุบันมี 
รูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพำะกำรทุจริตในเชิงนโยบำยที่ท ำให้กำรทุจริตกลำยเป็นควำมชอบธรรมในสำยตำของ
ประชำชน ขำดกลไกกำรตรวจสอบควำมโปร่งใสที่มีประสิทธิภำพ ดังนั้นจึงเป็นกำรยำกท่ีจะเข้ำไปตรวจสอบกำร
ทุจริตของบุคคลเหล่ำนี้ 

4.  การผูกขาด ในบำงกรณีกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ ได้แก่  กำรจัดซื้อ - จัดจ้ำง เป็นเรื่องของ 
กำรผูกขำด ดังนั้นจึงมีควำมเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทำงธุรกิจในบำงครั้งพบบริษัทมีกำรให้สินบนแก่เจ้ำหน้ำที่
เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในกำรด ำเนินงำนโครงกำรของภำครัฐ รูปแบบของกำรผูกขำด  ได้แก่ กำรผูกขำดในโครงกำร
ก่อสร้ำงและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนภำครัฐ 

5.  การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รำยได้ไม่เพียงพอต่อรำยจ่ำย ควำมยำกจนถือเป็นปัจจัย 
หนึ่งที่ท ำให้ข้ำรำชกำรมีพฤติกรรมกำรทุจริต เพรำะควำมต้องกำรที่จะมีสภำพควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท ำให้เจ้ำหน้ำที่
ต้องแสวงหำช่องทำงเพ่ือเพ่ิม “รำยได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6.  การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบรำณ ควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับกำรเน้น 
เป็นพิเศษถือว่ำเป็นเครื่องวัดควำมดี แต่ในปัจจุบัน พบว่ำ คนมีควำมละอำยต่อบำปและเกรงกลัวบำปน้อยลง และ
มีควำมเห็นแก่ตัวมำกยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมำกกว่ำที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7.  มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่ำนิยมของสังคมได้เปลี่ยนจำกยกย่องคนดี คนที่มีควำมซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหำเศรษฐี  คนที่มีต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนสูง  ด้วยเหตุนี้  ผู้ที่มีค่ำนิยมท่ีผิด
เห็นว่ำกำรทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดำ เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลำด ย่อมจะท ำกำร
ทุจริตฉ้อรำษฎร์บังหลวง โดยไม่มีควำมละอำยต่อบุญและบำป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมำยของบ้ำนเมือง 
  

การทุจริตคืออะไร   
“ทุจริต”  หมำยถึง  ประพฤติชั่ว  คดโกง  ไม่ซ่ือตรง 
“การทุจริตต่อหน้าที่” หมำยควำมว่ำ ปฏิบัติหรือละเว้นอย่ำงใดในต ำแหน่งหน้ำที่หรือปฏิบัต ิ

หรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดในพฤติกำรณ์ท่ีอำจท ำให้ผู้อ่ืนชื่อว่ำต ำแหน่งหรือหน้ำที่  ทั้งที่ตนมิไดมีต ำแหน่งหน้ำที่นั้น  
หรือใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหรือหน้ำที่ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส ำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน กำรทุจริตต่อหน้ำที่  
กำรฉ้อรำษฎร์บังหลวงหรือคอร์รัปชั่น ล้วนมีควำมหมำยอย่ำงเดียวกัน 
 

สาเหตุที่มีการทุจริต 
      ปัจจัยภายใน   ได้แก่  สิ่งที่อยู่ในใจ  อยู่กับตัวของแต่ละบุคคล  คือ 

1.  กำรหย่อนคุณธรรมควำมซื่อสัตย์ 
2.  โอกำส 
3.  สิ่งจูงใจ 
4.  กำรเสี่ยงภัย  

     ปัจจัยภายนอก   ได้แก่  สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบ ๆ  ตัว คือ  
1.  ด้ำนเศรษฐกิจและกำรครองชีพ 
2.  ด้ำนกำรเมือง 
3.  ด้ำนสังคม 
4.  กำรบริหำรของรัฐขำดประสิทธิภำพ 
5.  ช่องว่ำงของกฎหมำย 
6.  ต ำแหน่งหน้ำที่เอ้ือต่อกำรทุจริต 
7.  อยู่ภำยใต้อิทธิพลของสภำวะแวดล้อมและอิทธิพลของผู้ทุจริต 
8.  ติดอบำยมุขและมูลเหตุอื่น ๆ  
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ทุจริตในเรื่องอะไรบ้าง  
1. ฝ่ำฝืน หลีกเลี่ยง  หรือบิดเบือน  ระเบียบแบบแผน  หรือกฎข้อบังคับ 
2. จูงใจ  เรียกร้อง  ขมขู่  หน่วงเหนี่ยวหรือกลั่นแกล้ง  เพื่อหำประโยชน์ใส่ตนหรือพวกพ้อง 
3. สมยอม รู้เห็นเป็นใจ  เพิกเฉย  หรือละเว้นกำรกระท ำในกำรที่ปฏิบัติหรือรับผิดชอบตำมหน้ำที่ 
4. ยักยอก  เบียดบังซึ่งทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
5.  ปลอมแปลง  หรือกระท ำกำรใดๆ  อันเป็นเท็จ 
6.  มีผลประโยชน์ร่วมในกิจกำรบำงประเภทที่สำมำรถใช้อ ำนำจหน้ำที่ของตน บันดำลประโยชน์ได้  

  7.  สมยอมเสนอรำคำ หรือกำรฮั้ว เพื่อก ำหนดรำคำอันเป็นกำรเอำเปรียบรัฐ    
แนวทางการป้องกันการทุจริต  
 ประชำชนมีช่องทำงในกำรช่วยป้องกันกำรทุจริตได้หลำยระดับ  คือ  ระดับบุคคล  และระดับชุมชน/ท้องถิ่น  
และระดับสังคม  
ช่องทางในการป้องกันการทุจริต 

1. ระดับบุคคล 
1.1  กำรมีจิตใจสุจริต 
1.2  ตัวเองจะต้องไม่ประพฤติ  ปฏิบัติ  หรือท ำกำรทุจริต 
1.3  ตัวเองจะต้องไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้คนอ่ืนทุจริต 
1.4  หำกพบเห็นกำรทุจริตต้องช่วยกันตักเตือน แนะน ำหรือแจ้งเบำะแส 
1.5  ฝึกวินัยในตนเอง  สร้ำงคุณธรรมในจิตใจ 
1.6  ไม่ท ำกำรทุจริตทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
1.7  ไม่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้อื่นทุจริต 
1.8  ไม่เลือกคนทุจริตหรือเคยทุจริตเข้ำสภำ 
1.9  เมื่อพบเห็นกำรทุจริตให้ตักเตือนแนะน ำ  หรือด ำเนินกำรอย่ำงอ่ืน 

2. ระดับชุมชน  
2.1  กำรรวมกลุ่ม 
2.2  กำรสร้ำงเครือข่ำย 
2.3  กำรประชุมวำงแผน 
2.4  กำรก ำหนดกติกำชุมชน 
2.5  กำรจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว 

3. ระดับสังคม  
3.1  สมัครเข้ำเป็นองค์กรสมำชิกเครือข่ำย 
3.2  กำรแจ้งเรื่องรำวร้องเรียนกำรทุจริต 
3.3  กำรขอรับกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
3.4  กำรร่วมเคลื่อนไหว 
3.5  สมัครเป็นเครือข่ำยองค์กรภำยนอก 
3.6  แจ้งข้อมูลข่ำวสำรกำรทุจริตในพื้นที่ 
3.7  ขอรับกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรม 
3.8  กำรร่วมเคลื่อนไหว 
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4. ระดับชุมชน 

4.1  รวมกลุ่มขึ้นในชุมชน 
4.2  สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงกลุ่ม  ตั้งชมรม 
4.3  ประชุม/วำงแผนกำรด ำเนินกำร 
4.4  ก ำหนดกฎหมู่บ้ำน / กติกำชุมชน     
4.5  กำรด ำเนินกิจกรรม / รณรงค์ต้ำนกำรทุจริต 
4.6  ร่วมลงชื่อถอดถอนคนทุจริตออกจำกต ำแหน่ง 

 

หลักการเหตุผล 
  ตำมค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ   ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรือ่ง  มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
กำรทุจริตประพฤติมิชอบได้ก ำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐก ำหนดมำตรกำร หรือแนวทำงกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ   โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำล
ในกำรบริหำรงำน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบเฝ้ำระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดกำร
ทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบำยของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบำย
ของรัฐบำลต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๕๗ ก็ได้ก ำหนดให้มีกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
ที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ เป็นนโยบำยส ำคัญของ
รัฐบำล  เพื่อให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยของ รัฐบำลและคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑  ตุลำคม ๒๕๕๙  เห็นชอบยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี  ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  และให้หน่วยงำนภำครัฐแปลงแนวทำงและมำตรกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร  ๔  ปี  และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี    
ซึ่งยุทธศำสตร์ชำติฯ ก ำหนดยุทธศำสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต”   ดังนั้น  
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ฯ  ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำตูม จึงแสดงเจตจ ำนงในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต   ด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  3  ปี  
(พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ำตูมต่อไป และเพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ทุกรูปแบบอย่ำงเข้มแข็ง  เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมำตรฐำนควำมโปร่งใสเทียบเท่ำสำกล ภำยใต้
วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอำด  ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทย
ในระยะ ๕ ปีข้ำงหน้ำ จะมุ่งสู่กำรเป็นประเทศที่มีมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชำชน
ไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับควำมร่วมมือจำกฝ่ำยกำรเมือง  หน่วยงำนของรัฐ ตลอดจนประชำชน
ในกำรพิทักษ์รักษำผลประโยชน์ของชำติและประชำชน  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้ำนควำม
โปร่งใสทัดเทียมนำนำอำรยประเทศ 
 

วิสัยทัศน์         
“องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม   บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ต้านการทุจริต” 

  ค ำอธิบำยวิสัยทัศน์   
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำตูม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมุ่งสู่องค์กรที่มีมำตรฐำนด้ำน
คุณธรรมจริยธรรม เป็นมิติใหม่ที่ประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมในกำรท ำงำน  ตรวจสอบได้ 
และมีเกียรติภูมิในควำมโปร่งใส 
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พันธกิจ ( Mission )          
“สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนแบบ 

บูรณำกำร เพ่ือให้ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีมำตรฐำนสำกล” 
  ค ำอธิบำยพันธกิจ 
  กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในระยะ ๔ ปีข้ำงหน้ำ จะเป็นกำรด ำเนินงำนท ำงำนแบบ
บูรณำกำรทั้งระบบ  เริ่มจำกกำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ  น ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ใน
ด ำรงชีวิต ตั้งแต่พ้ืนฐำนของควำมคิดที่ต้องมีควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชำติ ไม่เพิกเฉย
ต่อกำรทุจริต กำรท ำงำนที่มีกำรขับเคลื่อนนโยบำยโปร่งใส  หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และมีกลไก 
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่ได้รับควำมไว้วำงใจจำกประชำชน เพรำะประชำชนสำมำรถเป็นผู้ปกป้อง
ผลประโยชน์ของชำติและประชำชนได้อย่ำงรวดเร็ว  เป็นธรรมและเท่ำเทียม ทั้งนี้เพ่ือยกระดับธรรมมำภิบำล 
ควำมโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมำตรฐำนในทุกมิติภำยในปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
วัตถุประสงค์การจัดท าแผน 
 - เพ่ือแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 - เพ่ือสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต  โดยกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนในท้องถิ่น  ปรำศจำกกำรก่อให้เกิดข้อสงสัยในกำรประพฤติปฏิบัติตำม
มำตรฐำนจริยธรรม กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ 
 - เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำตูมเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี 
 - เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนที่สอดคล้องและเหมำะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เพ่ือเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่มีประสิทธิภำพและเข้มแข็ง 
 
เป้าหมาย 
  ระดับคะแนนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริตส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สูงกว่ำร้อยละ ๕๐ 
 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
  เป็นกลไกและเครื่องมือที่ส ำคัญในกำรป้องกันกำรทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กรส่งผลให้กำรบริหำรงำนมี
ควำมโปร่งใสจัดท ำบริกำรสำธำรณะแก่ประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและลดปัญหำกำรทุจริตได้ 
ก่อให้เกิดควำมเชื่อมั่น ควำมพึงพอใจ และศรัทธำของประชำชนต่อกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำตูมจัดท ำแผนป้องกันกำรทุจริตและน ำไปสู่กำรปฏิบัติแล้วจะส่งผลถึงระดับ
คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ด้วย 
 
 
  
  
 
 
 
 
 


