
ชื่อโครงการ/กิจกรรม    กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานกฎหมายและคดี ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  หลักการและเหตุผล 
   คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว ๓ ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ            
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเ พ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ ในด้านความโปร่งใสทัดเทียม               
นานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)        
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน    
ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ การด าเนินงานออกเป็น                
๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ

ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไก
หนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ   
และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิด
ความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่  ส่วนการก ากับดูแล     
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้  เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน   จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่
คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทาง
ที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน 
และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษ
ผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

/ดังนั้น .... 
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ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมือง      

ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐาน    
ในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

           
๒.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบล ด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กร และมีการประกาศเจตเจตจ านงการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
 
๓.  เป้าหมาย / ผลผลิต 
   ๔.๑  ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ  
   ๔.๒   แสดงเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลต่อสาธารณะชน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 
(International Anti-Corruption Day)) 
 ๔.๒  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.  พื้นที่ด าเนินการ 

           องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง  อ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี 

๕.  วิธีด าเนินการ 
            5.๑  ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   5.๒  ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
   5.๓  จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   5.๔  ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   5.๕  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   5.๖  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   5.๗  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
            5.๘  รายงานผลการด าเนินงาน 
            5.9 แสดงเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลต่อสาธารณะชน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 
(International Anti-Corruption Day))   

6...ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖5   

7.  งบประมาณในการด าเนนิงาน 
  - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

/8. ผู้รับผิดชอบโครงการ... 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - งานกฎหมายและคดี ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง 

9.  ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
     9.๑ ผลผลิต 
   - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ  
 - มีการแสดงเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลต่อสาธารณะชน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (ในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 
(International Anti-Corruption Day))  
 - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี  
  9.๒ ผลลัพธ์ 
   - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
   - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๑0. ผู้จัดท าโครงการ 

      (ลงชื่อ)          ผู้เขียนโครงการ 

         (นางสาวฑิตยา  แกมแก้ว)   
                                                                    นติิกร 
 
๑1. ผู้เสนอโครงการ 

                                            (ลงชื่อ)           ผู้เสนอโครงการ 

                                                     (นางสาวปรัชญา อินหนองตาสาม)   

                                                              หวัหนา้ส านักปลัด 
 
 
๑2. ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
 

                                             (ลงชื่อ)        ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

                                                         (นางสาวนภิาพร  แป้งหอม) 
                                           รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
                                                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง   
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๑3.  ผู้อนุมัติโครงการ 
   

                                              (ลงชื่อ)     ผู้อนุมัติโครงการ 

                                 (นายพินิจ  ร่มโพรีย์)  
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง            
 
 


