หลักการเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อานาจรัฐในการ
ปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ
ซึ่งดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมี
ความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง
ในการปฏิบัติงานและการดาเนิน การขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นย่อมอาจส่ งผลกระทบต่อชุมชนและ
ประเทศชาติซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติห น้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อานาจใน
ตาแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น อัน
เป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิงขนาด และ
ความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ตามคาสั่งคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ กาหนดให้ทุก
ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้อ งกันและแก้ไขปัญหาการทุจริ ต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่ว ยงานของรัฐ โดยให้ ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนด
มาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิช อบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการ
ทุจริตได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิ บาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กับ ส านั กงานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต แห่ งชาติ เมื่ อ วัน ที่ 3 ธั น วาคม 2557และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทจริตระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) ไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีและเป็นการสอดคล้องกับการกาหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 โดยทางสานักงาน ป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ของส านั ก งาน ป.ป.ช. เข้ า ด้ว ยกั น และสร้ างเครื่อ งมื อประเมิ น ที่ผ นวกหลั กการประเมิน เชิง ภาพลั ก ษณ์
(Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) โดยมีเป้าหมายคือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป้าหมายทั้ง 7,571 แห่ง โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และนาผลที่ได้จากการประเมินเพื่อใช้ในการกาหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกัน
การทุจริต พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต
และเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542
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ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา จึงได้จัด
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 ขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
ขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา โดยมุ่งเน้นให้การดาเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริ ตขององค์การบริ หารส่ วนตาบลช่อผกาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส
จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วน
ร่วม และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
และเป็นไปตามแผนจังหวัดบุรีรัมย์ใสสะอาดต่อไป

วิสัยทัศน์ ( Vision )
“คนช่อผกามีคุณภาพชีวิตที่ดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อม
พัฒนาโดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

พันธกิจ ( Mission )
1. เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ช่อผกายึดหลักธรรมาภิบาล
2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลช่อผกา ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตาบลช่อผกาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิต สานึกค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ช่อผกาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้
ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจน
เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและดาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
1.3 ส่ งเสริมการเรี ยนรู้หรื อการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุก
หน่วยงาน ทุกส่วนราชการ
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกามีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการ
ฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกาได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุม กากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านไทรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต
โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ
3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกาปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
3.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกัน สร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกาในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา เสริมสร้างและพัฒนา
เครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยใน
การแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกากับองค์กรทุกภาคส่วนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบล
ช่อผกากับองค์กรทุกภาคส่วน
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1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพื่อดาเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อ ผกา ตลอดจนการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบใน องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา จากทุก
หน่วยงาน เพื่อนาไปประมวล วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง และเป็น
อิสระในการทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
1.4 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุน ให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทาการเผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา โดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่ อสาร
ระหว่างกัน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2.4 กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตาบลช่อผกา
วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่ว งดุล การใช้อานาจให้เหมาะสม
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอานาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศ
บัญญัติ ข้อบังคับที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ
1.1 ให้ ทุก หน่ ว ยงานในองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลช่ อผกา ที่ มีพั น ธกิ จ ด้า นการป้อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากาลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ
1.2 ให้ห น่วยงานในองค์การบริหารส่ว นตาบลช่อผกา สร้างระบบการตรวจสอบการบริหาร
ราชการ โดยกาหนดให้แยกอานาจการบริหารงานออกจากอานาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือ
ยับยั้งอีกอานาจหนึ่งได้
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1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้ อานาจระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลช่อผกาด้วยกันเอง
1.4 ให้ ห น่ ว ยงานทุ ก หน่ ว ยงาน ควบคุ ม ก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล การใช้ อ านาจในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง และเป็นธรรม
2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกากับ
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.1 กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ
1.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้
ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study)
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ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึกค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรการ/แนวทาง
ดาเนินการ
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
และการด าเนิ น ชี วิ ต ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
หมายเหตุ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
1.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ 250,000 250,000 250,000
การด าเนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งให้ แ ก่ บุ ค ลากร
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ช่อผกา

2. ส่งเสริมให้บุคลากรทุก 2.1 โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม คุ ณ ธ ร ร ม
ระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติ จริย ธรรมและความโปร่งใสในการ
งานตามหลักธรรมาภิบาล ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น
(Integrity
and
Transparency AssessmentITA) ประจาปี 2558
30,000
2.2 โครงการอบรมคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมการปฏิบัติ งานตามหลั ก
ธรรมาภิบาล
2.3 จัดทาคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับ
และระเบี ย บที่เกี่ยวข้องประจาตัว
บุคลากรทุกคน
3. ส่งเสริมค่านิยมการยก 3.1 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
ย่ อ ง และ เชิ ด ชู ค ว าม ดี 3.2 ประกวดคาขวัญ บทความ ด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริต
การป้องกันการทุจริต

30,000

30,000

30,000

30,000

-

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

-

-
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทาง
ดาเนินการ
1 .บู ร ณ า ก า ร ร ะ ห ว่ า ง
หน่ ว ยงานในการป้ อ งกั น
และแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
1.1 โครงการรับฟังความคิดเห็นเวที
5,000
ประชาคม
1.2 จัดทาตู้ ปณ. และ เว็บไซต์ แจ้ง
5,000
เหตุทุจริต
1.3 จัดทาตู้รับฟังความคิดเห็นและ
5,000
แจ้งเหตุทุจริต ตามหมู่บ้าน
1.4 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
และศูนย์ดารงธรรม

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 2.1 จัดตั้งเครือข่ายการป้องกันและ
ของประชาชน
เฝ้ า ระวั ง การทุ จริ ต ระหว่ า งชุ ม ชน
และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ช่อผกา
2.2 จั ดกิ จ กรรมรณรงค์ต้า นการ
ทุจริต
2.3 แต่ ง ตั้ ง ประชาชนร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการในการด าเนิ น งาน
ต่ า ง ๆ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตาบลช่อผกา
2.4 ฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ ใ นการ
ตรวจสอบและแจ้งข่าวการทุจริตแก่
ประชาชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. ส่งเสริมค่านิยมการยก 3.1 กิจกรรมคัดเลือกบุคลต้นแบบ
ย่ อ ง และ เชิ ด ชู ค ว าม ดี ด้านความซื่อสัตย์สุจริตประจาปี
ความซื่อสัตย์สุจริต

-

-

-

หมายเหตุ

ไม่ใช้งบ
ประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
มาตรการ/แนวทาง
โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ
ดาเนินการ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
1.จั ด ท าระบบตรวจสอบ 1.1 จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม
ควบคุ ม และถ่ ว งดุ ล ให้ ประเมินผลการควบคุมภายใน
เหมาะสม
1.2 จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
1.3 จัดทากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ราคากลาง ทางประกาศ
และเว็บไซต์
1.4 จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ
2.สร้างกลไกความร่วมมือ 2.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระหว่ า งหน่ ว ยงานกั บ 2.2 จัดโครงการองค์การบริหาร
ภาคเอกชน
ส่วนตาบลพบสื่อมวลชน

-

-

หมายเหตุ

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่อผกา
มาตรการ/แนวทาง
ดาเนินการ
1.พัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถเจ้าหน้าที่รัฐ
ในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ปั ญ ห า ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติมิชอบ

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
1.1 จัดส่งเจ้าหน้าที่ของ อบต.เข้า
อบรมหลั ก สู ต รการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ
1.2 จัดทาศูนย์ข้อมูลความรู้กลาง
ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

หมายเหตุ

ไม่ใช้งบ
ประมาณ
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คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลช่อผกำ
ที่ 358 / 2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลช่อผกำ ประจำปี 2558
---------------------------------------------------------ด้วยคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ได้มีคำสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนภำครัฐ กำหนดมำตรกำรหรือแนว
ทำงแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำนและส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมจำกทุกส่วนในกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดกำรทุจริตได้เพื่อให้กำรดำเนินกำร
ดังกล่ำว บรรลุผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
เพื่อให้กำรจัดทำแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ 2558 ของ
องค์กำรบริหำรส่วนช่อผกำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลช่อผกำ ประจำปีงบประมำณ 2558 ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการจัดทาแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย
1.1 ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลช่อผกำ
ประธำนกรรมกำร
1.2. รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลช่อผกำ
รองประธำนกรรมกำร
1.3 หัวหน้ำสำนักปลัด อบต.
กรรมกำร
1.4 ผู้อำนวยกำรกองคลัง
กรรมกำร
1.5 ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
กรรมกำร
1.6 ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ
กรรมกำร
1.7 ผู้อำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม
กรรมกำร
1.8 บุคลำกร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ให้ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งมีหน้ำที่ พิจำณำ กลั่นกรอง ศึกษำข้อมูล นำมำกำหนดเป็นจัดทำแผนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ 2558 ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนไทร เพื่อใช้
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนต่อไป
2. คณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนป้องกันและปราบรามการทุจริต ประกอบด้วย
2.1 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลช่อผกำ
ประธำนกรรมกำร
2.2 รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลช่อผกำ
รองประธำนกรรมกำร
2.3 ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลช่อผกำ
กรรมกำร
2.4 รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลช่อผกำ
กรรมกำร
2.5 หัวหน้ำสำนักปลัด อบต.
กรรมกำร
2.6 เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน
กรรมกำร
2.7 บุคลำกร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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-2ให้คณะกรรมกำรมีหน้ ำที่ในกำรดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลคู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่อง
ประเมิน ติดตำมแผนป้ องกันและปรำบกำรทุจริต ประจำปี 2558 กำหนดวิธีกำรติดตำมและประเมินผล
ตลอดจนเนินกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทรำบถึงผลกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับเรื่องประเมินติดตำมแผนป้องกัน
และปรำบกำรทุจริต ประจำปี 2558 และรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลช่อผกำต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวำคม พ.ศ.2557

(นำยสำรวย บ่อไทย)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลช่อผกำ

0
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NV

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลช่อผกำ
เรื่อง ประกำศใช้แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลช่อผกำ ประจำปี 2558
---------------------------------------------------ตำมคำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลช่อผกำที่ 358/2558 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลช่อผกำ ประจำปี 2558 ประกอบกับคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ได้มีคำสั่งที่ 69/2557 เรื่อง
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนภำครัฐ
กำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำร
บริหำรงำนและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกส่วนในกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดกำรทุจริต
ได้เพื่อให้กำรดำเนินกำรดังกล่ำว บรรลุผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลช่อผกำ ได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลช่อผกำประจำปี 2558 เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้กำร
จัดทำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลช่อผกำ เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ จึงประกำศใช้แผนปฏิบัติกำรดังกล่ำวรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้
1

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 30 ธันวำคม พ.ศ.2557

(นำยสำรวย บ่อไทย)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลช่อผกำ
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