แผนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และ
การป้องกันการทุจริต ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564)

โดย
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม
อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

คานา
แผนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)
ของ องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลโนนอุ ดมจัดท าขึ้น เพื่ อเป็ นแนวทางการป้องกั น ปราบปรามการทุ จ ริตและ
ประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ทุกหน่วยงานใน
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลโนนอุ ดม ทั้ งนี้ได้มุ่ง เน้นให้ก ารดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตของ
องค์การบริห ารส่วนตาบลโนนอุ ดมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มี ความโปร่งใส จัดระบบการ
ตรวจสอบและประเมิ นผลสัม ฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณ ธรรม จริยธรรม ความคุ้ ม ค่า เปิ ดเผยข้อมู ล ข่าวสาร
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ ของรัฐ ซึ่ง เป็นเรื่องที่ สอดคล้ อ งกับ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก ารบริห ารกิจ การ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254๖

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตฯขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม
ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดการจัดทาแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริตฯขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม
ส่วนที่ 3 แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2560-2561)
ส่วนที่ 4 รายละเอียดแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2560-2561)
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ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดมมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่ง ชี้ค วามเสี่ย งของการทุ จ ริต ที่ มี อยู่ในองค์ก รโดยการประเมิ นโอกาสของการทุ จ ริต ที่ อาจเกิ ดขึ้ น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์สาคัญ
เพื่อให้บริก ารต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุม ชนมากขึ้น มี ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดมจาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1. การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง
2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4. สภาพหรือลัก ษณะปัญ หาของการทุ จ ริตที่ เกิ ดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6. สภาพหรือ ลัก ษณะปั ญ หาของการทุ จ ริตที่ เ กิ ดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมี หน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การป้องกั นและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่
ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุ นี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่ง ใส การทุ จ ริ ต ในปั จ จุ บั น มี รู ป แบบที่ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจ ริตของบุคคล
เหล่านี้
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-24) การผูกขาด ใบบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูก ขาด ดัง นั้นจึงมี ความเกี่ ยวข้อ งเป็นห่วงโซ่ผ ลประโยชน์ท างธุรกิ จ ในบางครั้งพบบริษัทมี ก ารให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่ เพื่ อ ให้ตนเองได้รับ สิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูก ขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงการพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ”ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดคุณธรรม จริยธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความลายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เป็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจ ริตขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง
ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่งสามารถนา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
การทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
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ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑“สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี ความเป็น
พลเมือ งที ่ดี มีจ ิต สาธารณะ จิต อาสา และความเสีย สละเพื่อ ส่ว นรวม และเสริม สร้า งให้ท ุก ภาคส่ว น มี
พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้
อันจะนามาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ่มทางสังคม
และองค์กรวิชาชีพในการสร้างสังคมโปร่งใสด้วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ป ฏิบัติไปในทิศทางเดียวกั น บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ ง
แนวทางที่ได้จาก “Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการดาเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตจาก
หน่วยงานอื่ น ๆ ที่ ป ระสบความส าเร็จ ด้านการป้องกั นการทุ จ ริต และปลูก ฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจ ริต
ตลอดจนไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกั บบริบทและสภาพปัญหาของ
เทศบาล ตาบลคลองโยง ควบคู่กับการดาเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยู่เดิม ด้วยการบูรณาการและ
เปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่ว นร่ว มในการแก้ไ ขปัญ หาอย่า งต่อ เนื่อ งและได้รับ การสนับ สนุน
อย่างเพียงพอเพื่ อ ให้เ กิ ดผลเป็นรูป ธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การกาหนด พัฒนา และปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการ
ประกาศใช้อย่างจริงจัง
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกั นการทุจริตในทุกภาคส่วนทั้ งสถานศึกษาในสังกัด ประชาชน
ผู้บริหาร นักการเมืองท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดตามแนวคิดเรื่องการแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1.กล่อมเกลาทางสังคมด้วยการส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต
และการต่อต้านการทุจริต โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักขององค์กร
4/2. ส่งเสริม...

-42. ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3. พัฒ นาจิตสานึกสาธารณะรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู
และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
๔. การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของหน่วยงานด้วยการเชิดชูบุคคลที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ประชาชน ตลอดจนเด็กและเยาวชน ให้
ดาเนินชีวิตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. นาปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงาน
ต่อต้านการทุจริต
๓. ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
กลยุ ทธ์ที่ ๔ เสริม พลังการมี ส่วนร่วมของชุม ชน (Community) และบูร ณาการทุ ก ภาคส่วนเพื่ อ
ต่อต้านการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้างชุม ชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจ ริต ด้วยการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม
2. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือ
กฎหมาย และผลัก ดัน ให้ เ กิ ด การลงโทษทางสัง คม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้ น ฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
3. บูร ณาการทุ กภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุ จ ริต ด้วยการสนับ สนุน ให้มี ก ารจัดตั้ง “ศูนย์ข้อมู ล
ความรู้กลาง” เพื่อดาเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม ตลอดจนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมู ลข่าวสารด้านการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดมจากประชาชนและหน่วยงานอื่น เพื่อนาข้อมูลไปใช้ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
๔. สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้ง
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือผู้ให้ข้อมูลนั้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ”
คาอธิบาย
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็น
ข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมาส่งผลกระทบ
ต่อองค์ก รภาครัฐหมายรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างองค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดมด้วยอย่าง
หลีกเลี่ยงมิได้ จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การ
ต่อต้า นการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ อาจกล่าวได้ว่าปัญ หาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของ
ปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจานง
ทางการเมือง

5/ของประชาชน...
-5ของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม
ย่อมสะท้ อนให้เห็นถึง เจตจ านงทางการเมื องอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุก กลุ่ม ทุก ฝ่าย ที่ ต้องการให้การ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการ
ทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจานงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการ
ต่อ ต้ านการทุ จ ริ ต อย่ างเห็ น ได้ ชัด เจน โดยปรากฏทั้ ง ในส่ วนค าปรารภอั น เป็ น ส่ วนแสดงเจตนารมณ์ ข อง
รัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏทั้งในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่าง ๆ อันเป็นการจัดโครงสร้า งและ
ระเบียบทางการเมืองการปกครองที่นาไปสู่การสร้างสังคมที่โปร่งใสปราศจากการทุจริต ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงความเห็นพ้องต้องกันว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่ผ่าน
มามิได้มีเสถียรภาพ หรือ ราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะผู้นาไม่ นาพาหรือไม่นับถือยาเกรงกฎเกณฑ์ การปกครอง
บ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอานาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัด
การทุ จ ริ ตและประพฤติ มิ ช อบที่ เข้ ม งวด เด็ด ขาด เพื่ อ มิ ให้ ผู้บ ริห ารที่ ป ราศจากคุณ ธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลได้เข้ามามีอานาจในการปกครองบ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อานาจตามอาเภอใจ
ดังนั้ น เพื่ อ เป็ นการสนองตอบต่อ เจตจ านงทางการเมื องในการต่อต้านการทุ จ ริตอันแน่วแน่ของ
ประชาชน ที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาให้ดารงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อ
เป็ น การสนองตอบต่ อ เจตนารมณ์ ข องรัฐธรรมนู ญ ฉบั บ ปั จ จุ บั น ยุ ท ธศาสตร์ ชาติ ว่ าด้ วยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์การนาเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชน
และรัฐบาลมีการนาเจตจานงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติของทุกภาค
ส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเห็นพ้องสอดคล้องเป็นเดียวหนึ่งกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทย
ให้มุ่งสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วม ในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นเจตจานงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ที่มุ่งแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในท้ายที่สุด
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการกาหนดให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กาหนดให้ผู้บริห ารองค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม และสมาชิก สภาองค์การบริห ารส่วน
ตาบลโนนอุดม ต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือ
ก่อนดารงตาแหน่งทางการเมือง
2. กาหนดให้ผู้บ ริหารองค์การบริห ารส่วนตาบลโนนอุดม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนอุดม จัดท าเอกสารแสดงเจตจานงทางการเมื องของตนในการต่อต้านการทุ จริตและเผยแพร่ให้แก่
ประชาชนทราบ
กลยุทธ์ที่ ๒ กาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม และพนักงานเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ
6/แนวทาง...

-6แนวทางตามกลยุทธ์
1. ควบคุม ก ากั บ ดูแลและติดตามการปฏิบั ติห น้ าที่ ร าชการและการประพฤติป ฏิบั ติตนตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนอุดม และเจ้าหน้าที่ ขององค์ก ารบริห ารส่วนตาบลโนนอุดม ให้เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบ าลและ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
2. ส่งเสริมมาตรการก ากั บติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนั กการเมื องและเจ้าหน้าที่ รัฐโดย
ประชาชน
3. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน
๔. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้วยการ
กาหนดกิจกรรม โครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้านการ
ทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑.ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติ
เจตจานงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒.การส่งเสริมเจตจานงทางการเมืองในระดับประชาชน
๓.ติดตามการดาเนินงานตามเจตจานงทางการเมืองของนักการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
กลยุทธ์ที่ ๔ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีสดั ส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
2. จัดทาแผนการการใช้จ่ายงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและ
เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกัน้ การทุจริตเชิงนโยบาย”
คาอธิบาย
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์
หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมอันเกิดจากการใช้อานาจทางบริหารในการเสนอ
โครงการหรือการดาเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์จากการดาเนิน
ตามโครงการหรือกิจการนั้น ๆ และทาให้เกิดความเสียหายแก่รัฐการทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบ
มากขึ้น ในปัจ จุ บัน ก่ อ ให้ เกิ ดผลเสี ยต่อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่ งจาก
ผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์สว่ น
ตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อานาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็ตาม
7/แม้ว่า...

-7แม้ ว่าผลการวิจัย ได้ชี้ให้เห็นว่าโครงการพั ฒ นาสาธารณะต่าง ๆ สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมื อในการทุจ ริตได้
ตลอดเวลาแต่การทุจริตเชิงนโยบายก็มักจะเกิดขึ้นในขั้นการกาหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
เนื่องจากเป็นวาระแรกที่นโยบายของพรรคการเมืองถูกกาหนดให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่านมามีห ลายองค์กรอิสระและ
หลายหน่วยงานพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อจากัดในเรื่องอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ไม่ ได้มี การกาหนดให้มี อานาจยับ ยั้งโครงการที่ อาจนาไปสู่ก ารทุ จริตได้ รวมถึงขาดการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายร่วมกัน
ยุท ธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริตระยะที่ 3 จึง ได้ก าหนดให้ มี
ยุท ธศาสตร์ “สกั ดกั้ นการทุ จ ริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุท ธศาสตร์ที่ มุ่ งป้องกันการทุ จ ริตตลอดกระบวนการ
นโยบายโดยการกาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation)
ขั้นการกาหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนานโยบายไป
ปฏิ บัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมิ น นโยบาย (Policy Evaluation) และขั้น ป้ อนข้ อมู ล กลั บ
(Policy Feedback)องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลโนนอุดมจึงนามาปรับ ใช้ให้เข้ากับ บริบ ทขององค์ก รตามยุท ะ
ศาสตร์ที่ 3
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 กาหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กาหนดให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม ที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากาลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ
๒. ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อ แก้ ไขการทุ จ ริตใน
กระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น มีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป็นต้น การ
ทุ จ ริตในกระบวนการอนุ มั ติ งบประมาณ เช่น มี ค วามพยายามผั นงบประมาณเข้าสู่ เขตพื้ นที่ เลื อกตั้ ง ของ
นักการเมือง เป็นต้น
๓. กาหนดให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม ที่มีพันธกิจด้านบริหารและควบคุม
งบประมาณ โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็ นขั้นตอนที่ เสี่ยงต่ อการเกิ ดทุ จริตมากที่ สุด มี อัตราก าลังและ
งบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ
๔. การกาหนดมาตรการตรวจสอบและลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม
๕. การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร
กลยุทธ์ที่ ๒ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิง นโยบายในองค์การ
บริหารส่วนตาบลโนนอุดม
แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กร
2. เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กร

8/ยุทธศาสตร์...
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
คาอธิบาย
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโนนอุดม ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริต
เกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และ
เสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
2. พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
3. เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกัน
การทุจริต
4. ยกระดับกลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยัง้ การทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้างกลไกป้องกันเพือ่ ยับยั้งการทุจริต
2. นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
3. กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพือ่ ลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินจิ ของเจ้าหน้าที่
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีเ่ ปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้
และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
กลยุ ท ธ์ที่ 4 พั ฒ นาและยกระดั บ รู ป แบบการสื่ อสารสาธารณะเชิง สร้างสรรค์ เพื่ อ ปรั บ เปลี่ย น
พฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) องค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ยกระดับมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินของภาครัฐ
2. การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน

9/กลยุทธ์...
-9กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็น
มืออาชีพ
2. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรูเ้ ชิงสร้างสรรค์ สาหรับการป้องกันการทุจริต
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ส่วนที่ 3 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดมระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
หลักการเหตุผล
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน นับ เป็นปัญ หาที่รุนแรง
และมีแนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
มากขึ้นทุ ก ปี เพื่ อ ให้ร ะบบราชการและการปฏิบัติง านของบุคลากรของภาครัฐมี ความโปร่ง ใส และมี ก าร
ดาเนินการถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ จะต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบและ
ประเมิ นผลสัม ฤทธิ์ตามมาตรฐานคุ ณธรรม จริยธรรม และความคุ้ม ค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป โดยต้องมีก าร
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีป ระสิท ธิภาพและสนับสนุน ภาค
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิตค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภาครัฐ และให้ผู้ป ฏิบัติง านมี ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้องค์ก ร
ปราศจากการทุ จ ริตและประพฤติมิ ชอบรวมทั้ งปัญ หาความเสื่อมศรัท ธาในการบริห ารราชการ จากปัญ หา
ดังกล่าว รัฐบาลจึงได้มีการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการ
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญ หาการทุจ ริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙เห็นชอบให้
ร่างยุท ธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกั นและปราบปรามการทุจ ริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยให้
หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) สู่การปฏิบัติ และให้เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้น
ไปดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิ ชอบ เป็นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพ องค์ก ารบริหารส่วนตาบลโนนอุดมจึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบประจาปีงบประมาณพ.ศ. 25๖๐–
256๔ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม ขึ้นเพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม ใช้
เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม
ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มคี วามโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มี ส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตสานึ ก ค่านิยมของสังคมให้
ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

วิสัยทัศน์ (Vison)
“องค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดมยึดหลักธรรมาภิบาล ประสาน ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ”

11/พันธกิจ...
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พันธกิจ ( Mission )
1. เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนน
อุดม ยึดหลัก ธรรมาภิบาล
2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม
3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโนนอุดม ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโนนอุดม อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดมมีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions)
เพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์หลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุ จริต และระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน ใน
ระดับที่สูงขึ้น

-12-

ส่วนที่ 4 รายละเอียดแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดมระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2560-2564)

-13แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ

แนวทางดาเนินการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1. การสร้างสังคม 1.1 การสร้างจิตสานึกและความ
ที่ไม่ทนต่อการ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้งราชการการเมือง
ทุจริต
ฝ่ายบริหาร ข้าราชการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2 การสร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น

1.1.1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
1.1.2 ประกาศใช้มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม
1.1.3 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
1.1.4 ประกาศตนเป็นหน่วยงานใสสะอาด

รวม

-

-

-

-

-

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

-

-

-

-

-

1.2.1 รณณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการ
ทุจริต
1.2.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
1.2.3 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 การสร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

1.3.1 โครงการพื้นทีส่ ร้างสรรค์สาหรับเด็ก 20,000
และเยาวชน

20,000

20,000

20,000

20,000

จานวน.....8......โครงการ

520,000 520,000 520,000 520,000 520,000

หมายเหตุ

-14แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
มาตรการ

แนวทางดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2. ยกระดับ
เจตจานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต

2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหาร
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

2.1.1 ผู้บริหารประกาศนโยบายเกี่ยวกับ
ความโปร่งใส/ตรวจสอบได้
2.2.1 จัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการให้ประชาชนทราบ
2.2.2 จัดให้มีคมู่ ือประชาชน เพื่ออานวย
ความสะดวกให้กบั ประชาชนในการใช้
บริการ
2.2.3 จัดแสดงขั้นตอน ระยะเวลาการ
ให้บริการและ อัตราค่าธรรมเนียมอย่าง
ชัดเจนให้ประชาชนทราบ
2.3.1 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง อนุมัติ อนุญาต ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือการดาเนินการอื่นใดของผู้
มีอานาจใน อบต.
2.3.2 จัดแสดงขั้นตอน ระยะเวลาการ
ให้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมอย่าง
ชัดเจนให้ประชาชนทราบ

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินจิ และใช้
อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

-15แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

แนวทางดาเนินการ

2. ยกระดับ
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
2.4.1 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
เจตจานงทาง
บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติ
การเมืองในการ ปฏิบตั ิตนให้เป็นทีป่ ระจักษ์
ต่อต้านการทุจริต
2.5 มาตรการจัดการ ในกรณีได้ทราบ 2.5.1 จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต ระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัตหิ น้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรมและบริหารราชการกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

รวม

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5.2 แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

-

-

-

-

-

2.5.3 มาตรการลงโทษผู้กระทาผิดอย่าง
เหมาะสม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จานวน....10.....โครงการ

หมายเหตุ

-16แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
มาตรการ

แนวทางดาเนินการ

3. สกัดกั้นการ
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ทุจริตเชิงนโยบาย ในช่องทางทีเ่ ป็นการอานวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
คานวณราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่ อปท. ต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ
3.1.3 มีการประกาศ เผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและ 3.2.1 จัดตั้งศูนย์รบั เรื่องเรียนร้องทุกข์
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ อบต. ภายใต้การดาเนินงานของศูนย์
ประชาชน
ยุติธรรมชุมชนตาบลคลองโนนอุดม

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

-17แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

แนวทางดาเนินการ

3. สกัดกั้นการ 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและ 3.2.2 โครงการประชุมประชาคมการจัดทา
ทุจริตเชิงนโยบาย ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ แผนชุมชน
ประชาชน(ต่อ)
3.2.3 กาหนดให้มีช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน
-www.nonudom-kk.go.th
-ทางหมายเลขโทรศัพท์ 043-463075
-ร้องเรียนด้วยตนเอง
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน การจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
ท้องถิ่น
3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดหาพัสดุ
3.3.3 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ และประเมินผลการงานของ
อบต.

รวม

จานวน....10.....โครงการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

หมายเหตุ

-18แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
มาตรการ

แนวทางดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4. พัฒนาระบบ 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการ 4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทา
ป้องกันการทุจริต ควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการ
ระบบควบคุมภายในให้ผกู้ ากับดูแล
เชิงรุก
ตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุม
ภายใน โดยดาเนินการให้มีการจัดทา
แผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง
และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับ
ดูแล
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมี 4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ ตรวจสอบ กากับดูแลการบริหารงาน
บริหารราชการตามช่องทางทีส่ ามารถ งบประมาณ การรับ-การจ่ายเงิน การหา
ดาเนินการได้
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กากับ ดูแลจัดหาพัสดุ ภายใต้
ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบ 4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
ของสภาท้องถิ่น
สภา อบต. ให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ
ที่กาหนดไว้

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

-19แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
มาตรการ

แนวทางดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

4. พัฒนาระบบ 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบ
ป้องกันการทุจริต ของสภาท้องถิ่น(ต่อ)
เชิงรุก(ต่อ)

4.3.2 ส่งเสริมให้สมาชิกสภา อบต. มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบกาหนดไว้ โดยไม่ฝักฝ่าย
ใด

-

-

-

-

-

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวัง
การทุจริต

-

-

-

-

-

4.4.2 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

-

-

-

-

-

รวม
รวมจานวนโครงการและงบประมาณ 4 ยุทธศาสตร์

จานวน....8.....โครงการ
จานวน...36..โครงการ

530,000 530,000 530,000 530,000 530,000

หมายเหตุ

