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ค าน า 

  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและบั่นทอนความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครอง
และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทัดเทียม  และจะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย 
ตลอดจนค่านิยมอ่ืน ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่ดีและมีคุณค่า 

  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ 69/2557  เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐก าหนด
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ 

  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์  จึงได้จัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ขึ้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ให้บรรลุ
เป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  และเป็นการถือปฏิบัติตามค าสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ที่ 69/2557  เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป็นนโยบาย
ระดับชาติอีกประการหนึ่งด้วย 
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หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการ
ปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ  
ซึ่งด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น  เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและ       
มีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่น  ทั้งนี้การปฏิบัติงานและการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ  ซึ่งอาจมีสาเหตุมา
จากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  รวมทั้งปัญหาการทุจริตอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมา
เป็นเวลานานและนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น  ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ตามค าสั่ ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557  เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  โดย
มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตขึ้นได้  ประกอบนโยบายของ  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557  ได้ก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินโดยหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ       
เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล 

  กระทรวงมหาดไทย  ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามการทุจริต
กับส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557  และมติ
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  ให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ไปสู่การปฏิบัติ   โดยก าหนดในแผนยุทธศาสตร์     
การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปีและเป็นการสอดคล้องกับการก าหนดหี้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  Intergrity  and  Transparency  Assessment (ITA)  ประจ าปีงบประมาณ 
2558  โดยทางส านักงาน ป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน ( Integrity  
Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกันแสะสร้าง
เครื่องมือประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perceptipn  Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Base)  โดยมีเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายทั้ง 7,571 แห่ง โดยมุ่งหวังให้เกิด
การบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และน าผลที่ได้จากการประเมินเพ่ือใช้ใน
การก าหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต แลเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542 
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  ดังนั้น  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์      
จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต  เพ่ือเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์       
และเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์  ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบ
การตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ
รณรงค์และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ   
ซึ่งเป็นเรื่องท่ีสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต ปัญหา
ผลประโยชน์ซับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือเป็น
แผนปฏิบัติการในการด าเนินการเรื่องความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล สิงห์           
อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กรให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  
โดยประชาชนมีส่วนร่วมสามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบ  ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้และ
เป็นไปตามแผนจังหวัด 

วิสัยทัศน์ 

  “องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์  บริหารงานยึดถือระเบียบ  ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ประสาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 

พันธกิจ 
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3.ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  4.สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสิงห์ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
  5.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสิงห ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ 
                    ตามหลักธรรมาภิบาล 

 วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบล     
สิงห์บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์  รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทุก
หน่วยงานมีวินัยเคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา  ตลอดจน       
เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตขององค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์  ได้อย่าง                  
มีประสิทธิภาพ 

 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชนให้ปฏิบัติงานและด าเนิน 

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุก 

หน่วยงานทุกส่วนราชการ 

2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการ 

ฝึกอบรม  เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรม 
2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลสิงห์ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริตโดย
ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 
3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ปฏิบัติหน้าที่ 

ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
3.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ 

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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3.3 ส่งเสริม เชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ 

3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                     

 วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์  เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์กับทุกภาคส่วนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล 

สิงห์กับองค์กรทุกภาคส่วน 
1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพ่ือด าเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่ 

เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ตลอดจนการเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์จากทุกหน่วยงาน         
เพ่ือน าไปประมวล วิเคราะห์ เพ่ือใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็งและเป็น
อิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ  
 ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือท าการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์โดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
 ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ 

 ๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ 
 ๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลายรวมทั้ง
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
 ๒.๓ ส่งเสรมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
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 ๒.๔ ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้กี่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
 ๒.๕ ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร 
                   ส่วนต าบลสิงห์ 
 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือมุ่งพัฒนาระบบและกลไกลในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกลความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาข้อบัญญัติ 
ข้อบังคับท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

 ๑.พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดจน และมี
ประสิทธิภาพ 
 ๑.๑ ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมีโครงสร้างของหน่วยงานอัตราก าลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจและความรับผิดชอบ 
 ๑.๒ ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์สร้างการตรวจสอบการบริหารราชการ         
โดยก าหนดแยกอ านาจการบริหารงานออกจากอ านาจพิจารณาคดี เพ่ือสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอ านาจหนึ่ง
ได ้
 ๑.๓ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสิงห์ด้วยกันเอง 
 ๑.๔ ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมิน การใช้อ านาจในการปฏิบัติ งาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม 

 ๒. สร้างกลไกลความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์กับภาคเอกชนให้มีศักยภาพ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 ๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์กับ
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลสิงห์ 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือมุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง        
สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 

 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

 ๑.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

 ๑.๑ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ 
 ๑.๒ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้มีกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ตลอดจน
ให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายของงบประมาณ 

2562 2562 
1. การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่นและฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น า
ชุมชน 
1.2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล 

200,000 
 

70,000 

- ผู้น าชุมชนผ่านหารอบรมตามหลักสูตรที่
ก าหนด 
- พนักงาน อบต.สิงห์ ผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรที่ก าหนด 

- 30 คน 
 
- 50 คน 

2. การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วน 

2.1 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิและ
หน้าที่กฎหมายที่ควรรู้ 
 

20,000 
 
 

- ประชาชนได้รับทราบในสิทธิและหน้าที่
ตามกฎหมาย 

- 100 คน 

3. การสร้างจิตส านึกและความ 
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

3.1 โครงการอบรมพุทธบุตร 
 
3.2 โครงการอบรมเยาวชน 

75,000 
 

70,000 

- เยาวชนได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่
ก าหนด 
- เยาวชนได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่
ก าหนด 

- 50 คน 
 
- 50 คน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายของงบประมาณ 

2562 2562 
1. แสดงเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

1.1 กิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสปราศจากการทุจริต 
 

- 
 
 

- อบต.สิงห์มีนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสที่ชัดเจน 

- 1 ครั้ง 

2. มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ 

2.1 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
2.2 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดและหัวหน้า
ส่วนราชการ 
2.3 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2.4 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2.5 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2.6 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ” 
2.7 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- อบต.สิงห์มีมาตรการความโปร่งใสด้าน
การบริหารงานบุคคล 
- อบต.สิงห์มีค าสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน 
 
 
- การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม 
- การเบิกเงินตามข้อบัญญัติเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส 
- การจัดหาพัสดุมีความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ 
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณมีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ 
- ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและ
ข้อเท็จจริง 

- 1 ครั้ง 
 
- 1 ครั้ง 
 
 
- 2 ครั้ง 
 
- ทุกครั้ง 
 
- ทุกครั้ง 
 
- ทุกครั้ง 
 
- ทุกครั้ง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายของงบประมาณ 

2562 2562 
 2.8 กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อ

ราชการ 
 

- 
 
 

- ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน - ประชาชนที่มารับบริการ
ทุกคน 

3. มาตรการการใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

3.1 กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
3.2 มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต 
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

- 
 
- 
 
 

- ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน 
 
- ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน 

- ประชาชนที่มารับบริการ
ทุกคน 
- ประชาชนที่มารับบริการ
ทุกคน 

4. การเชิดชูเกียรติแก่ 
หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 

4.1 โครงการเทิดทูนแม่ดีเด่น 10,000 - ต าบลสิงห์มีบุคคลที่ได้รับการเชิดชู
เกียรติ 

- 1 ครั้ง 

5. มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

5.1 มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 
5.2 มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

- 
 
- 

- มีการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานกับผู้บริหาร 
- การให้ความร่วมมือด้านการตรวจสอบ
ของ อบต.สิงห์ 

- 1 ครั้ง 
 
- ทุกครัง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายของงบประมาณ 

2562 2562 
1. จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ทุกขั้นตอน 

1.1 มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต.สิงห์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 
1.2 กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540” 
1.3 โครงการอบรมทบทวนการจัดท าแผน
ชุมชน 
 

- 
 

10,000 
 

20,000 
 

- ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน 
 
- พนักงานและประชาชนได้รับการอบรม
ตามท่ีก าหนด 
- ประชาชนที่เกี่ยวข้องได้รับการอบรม
ตามท่ีก าหนด 

- ประชาชนที่มารับบริการ
ทุกคน 
- 50 คน 
 
- 50 คน 

2. การรับฟังความคิดเห็น การ
รับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

2.1 การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ - - ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน - ประชาชนที่มารับบริการ
ทุกคน 

3. การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1 ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม
ต าบล 
3.2 มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 

- 
 
- 

- อบต.สิงห์ได้รับทราบข้อมูลและปัญหา
ต่างๆเพ่ือน ามาแก้ไขเป็นรูปธรรมได้ 
- ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็น
คณะกรรมการ 

- 1 ครั้ง 
 
- 1ครั้ง/2ปี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายของงบประมาณ 

2562 2562 
1. มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

1.1 โครงการจัดท าระบบการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี 

- 
 
 
 

- การตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผน - 1 ครั้ง 

2. การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการตามช่องทางท่ี
สามารถด าเนินการได้ 

2.1 กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนรับทราบ 

- - ประชาชนได้รับทราบการใช้จ่ายเงินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ 

- 1 ครั้ง 

3. การส่งสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

3.1 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

100,000 - สมาชิกสภาได้รับการอบรมตามท่ีก าหนด - 1 ครั้ง 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วม
(Community) และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

4.1 กิจกรรม “จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์กรณี
พบการทุจริต 

10,000 - ประชาชนและหน่วยงานทั่วไปได้รับ
ทราบข้อปฏิบัติกรณีเมื่อพบการทุจริต 

- 1 กิจกรรม 

 
 
 


