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คํานํา 

  การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลาชานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนาในการ

พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  ซ่ึงปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึนอยางตอเนื่อง ทํา

ใหเกิดความเสียหายในวงกวาง  โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม และการเมืองการปกครองและ

การบริหารราชการแผนดินเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานในภาครัฐ ซ่ึงเปน

หนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถแขงขันกับตางชาติไดอยางเทาเทียมท่ี

ตองประสานความรวมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ

และพัฒนาคนควบคูกันไปพรอมๆกัน  โดยการปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนคานิยมอ่ืนๆท่ี

ถูกตอง รวมท้ังเขาใจวิถีชีวิตท่ีมีความหมายและคุณคาประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดมีคําสั่งท่ี 

69/2557 เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานของ

รัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ

บริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวังเพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตได  

  เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาว บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม  องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจําปงบประมาณ ๒๕60 ข้ึน เพ่ือขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ใหเกิดผลในทางปฏิบัติและเพ่ือขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศนท่ีกําหนดไว และถือเปนการปฏิบัติ ตามคําสั่งท่ี 

69/2557 เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ซ่ึงเปนนโยบายระดับชาติอีกทางหนึ่ง

ดวย 

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
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แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

 
--------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 

  องคการบริหารสวนตําบลปากชอง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะเปนผูใชอํานาจรัฐใน

การ ปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะดานตาง ๆ 

ซ่ึงดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ทเกี  ิดข้ึนใหแกคนในทองถ่ิน เปนองคกรท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนและมีความ

เขาใจใน สภาพปญหาและรับรูถึงสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในทองถ่ินไดดีกวาหนวยงานราชการสวนกลางใน

การปฏิบัติงาน และการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมอาจสงผลกระทบตอชุมชนและประเทศชาติ

ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจาก การปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบหรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีเพ่ือ

แสวงหาผลประโยชนท่ี มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายรวมท้ังปญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเปนปญหาของสังคมไทยท่ี

เกิดข้ึนมาเปนเวลานานและ นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึนท้ังในเชิงขนาดและความสลับซับซอนของปญหาทุจริต

ซ่ึงทางคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการ

ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนด

มาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ

โดย ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือ แนวทางการแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิ

ชอบ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริมการมี สวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ 

เฝาระวังเพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิใหเกิดการทุจริตไดประกอบกับนโยบายของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 

ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ไดกําหนดใหมีการบริหาร

ราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐเปนนโยบาย

สําคัญของรัฐบาล  

  กระทรวงมหาดไทย ไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

กับ  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเม่ือวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ

คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เม่ือวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ๒๕๕๘ ใหหนวยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

และแผนพัฒนาสี่ปและเปนการ สอดคลองกับการกําหนดใหมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เม่ือวันท่ี ๓ ธันวาคม 

๒๕๕๗ โดยทางสํานักงาน ป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม การดําเนินงาน (Integrity 

Assessment) และดัชนีวัดความ โปรงใสของหนวยงานภาครัฐของสํานักงาน ป.ป.ช. เขาดวยกันและสรางเครื่องมือ

ประเมินท่ีผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Base) โดยมี

เปาหมายคือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปาหมายท้ัง ๗,๕๗๑ แหง โดยมุงหวังใหเกิดการบริหารงานท่ีโปรงใสและ

เปนธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ นําผลท่ีไดจากการประเมินเพ่ือใชในการกําหนดนโยบายการสงเสริมธรร

มาภิบาลและปองกันการทุจริตพัฒนาคุณธรรมและ ความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีภาพลักษณท่ีดี 
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ข้ึนในอนาคตและเปนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ 

  เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติในการปองกันและแกไข 

ปญหาการทุจรติประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตําบลปากชอง จึงนําแผนปฏิบัติการ 

ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาเพ่ือใชเปนมาตรการแนวทางปองกันและ

แกไข ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลปากชองและเพ่ือใหทุกหนวยงานในองคการ

บริหารสวนตําบลปากชอง ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังนี้ไดมุงเนนให

การดําเนินการปองกันและ ปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลปากชองเปนไปอยางตอเนื่องสราง

ระบบราชการท่ีมีความโปรงใสจัดระบบ การตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 

ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุง ระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุน

ภาคประชาชน ใหมีสวนรวมในการรณรงคและปลูก จิตสํานึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริต

ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงเปนเรื่องท่ี สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

  องคการบริหารสวนตําบลปากชอง ไดเล็งเห็นความสําคัญและตระหนักถึงปญหาการทุจริต

คอรัปชั่น ปญหาผลประโยชนทับซอนและการพัฒนาคุณธรรมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดทํา

แผนปฏิบัติการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้ึน เพ่ือ

เปนแผนปฏิบัติการใน การดําเนินการเรื่องโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Integrity and 

Transparency Assessmint-ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 อันจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกรให

สามารถทํางานดวยความโปรงใสตาม หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีสวนรวมสามารถใชทรัพยากร

อยางคุมคาและรับผิดชอบตลอดจนสามารถ ตรวจสอบได  

วิสัยทัศน 

 “ยึดหลักธรรมาภิบาล มุงม่ันพัฒนา ประชาชนมีสวนรวม ชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืน” 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 2560  

 2. เพ่ือเสริมสรางใหผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการและเจาหนาท่ีทุกระดับในองคการบริหารสวนตําบล

ปากชองมีจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล ประพฤติตนและปฏิบัติงานดวยความโปรงใส 

ซ่ือสัตยสุจริต ถูกตองตามหลักกฎหมาย มีจิตสํานึกในการใหบริการตอหนวยงานและประชาชนผูรับบริการ  

 3. เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง  

 4. เพ่ือใหภาครัฐและภาคประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและเฝาระวังพฤติกรรมในการทุจริตประพฤติมิ

ชอบอยางจริงจัง  

 5. เพ่ือเชื่อมโยงกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนการดําเนินงานและแผนพัฒนาสามปของ

องคการบริหารสวนตําบลกับแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
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 6. เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มีจิตสํานึก

ท่ีดี ในการใหบริการ ปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต เปนธรรม และเสมอภาค ทําใหการบริหารราชการเกิด

ความ โปรงใส ตลอดจนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 7. เพ่ือใชแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต เปนกรอบการดําเนินงานในดานการสงเสริมและ 

สนับสนุนการปองกันและปราบปรามการทุจริตและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

 8. เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร โครงการ แผนงาน กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ตัวชี้วัดและ 

มาตรการ  

 9. เพ่ือสรางจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนกับขาราชการ  

 10. เพ่ือสรางเครือขายภาคประชาชนใหเกิดข้ึนภายในองคการบริหารสวนตําบลปากชองโดยการใหความรู 

ความเขาใจในชองทางการรองเรียน /กลาวโทษ/รองทุกข/รองเรียน การมีทัศนคติท่ีดีตอการเปนผูสอดสองดูแลการ 

เฝาระวังและการเขามีสวนรวมในการแจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 11. เพ่ือดําเนินการทางวินัยตอพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง คณะผูบริหาร ส.อบต.กรณีเกิดการทุจริต 

และประพฤติมิชอบรวมถึงการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีเรื่องรองเรียน  

กรอบแนวคิดในการดําเนินการ  

 1. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

 2. ความเสี่ยงตางๆท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบในการ

ปฏิบัติราชการ  

 3. ขอมูลท่ีไดรับจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

 4. วิเคราะหความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติ/ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของโครงการ  

เหตุผลการจัดทําแผนปองกันการทุจริต  

 1. เพ่ือสรางหลักประกันองคกรดานเจตนารมณของแนวทางปฏิบัติ  

 2. ยกระดับความนาเชื่อถือตอหนวยงานราชการและประชาชน  

 3. ยกระดับการทํางานของทองถ่ินใหมีข้ันตอนภายใตกระบวนการโปรงใสและมีสวนรวมกับประชาชน 
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ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต ขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

ยุทธศาสตรท่ี  1   เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 วัตถุประสงค 

 เพ่ือสงเสริม เสริมสราง จิตสํานึกและคานิยมใหทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศนในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริต

และประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง  รวมท้ังการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธใหทุก

หนวยงานมีวินัยเคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ท่ีจะเปนกลไกในการแกไขปญหา การพัฒนา  ตลอดจนเปนการ

วางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลปากชองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  

1. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1  เสริมสรางความรูความเขาใจแกผูบริหาร เจาหนาท่ีและประชาชนใหปฏิบัติงานและดําเนิน 

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2  ประยุกตการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 

1.3  สงเสริมการเรียนรูหรือการฝกอบรมเก่ียวกับการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกทุก 

หนวยงานทุกสวนราชการ 

2. สงเสริมใหเจาหนาท่ีทุกระดับไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยหลักธรรมาภิบาล 

2.1  สงเสริมใหเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลปากชองมีความรู ความเขาใจ รวมท้ังมีการ 

ฝกอบรม  เพ่ือใหปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2.2  สงเสริมใหเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลปากชองไดประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน 

ทางคุณธรรมและจริยธรรม 

2.3  ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจาหนาท่ีขององคการบริหาร 

สวนตําบลปากชองใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
3. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริตโดย

ยึดถือเปนคานิยมกระแสหลักของชาติ 

3.1  สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลปากชองปฏิบัติหนาท่ี 

ราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 

3.2  รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธใหสังคมมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการ 

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

3.3  สงเสริม เชิดชูหนวยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

3.4  สงเสริม สนับสนุนใหทุกหนวยงานรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริต                     

 วัตถุประสงค 

  เพ่ือประสานความรวมมือระหวางหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลปากชองในการปองกัน

และแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม 

ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองคการบริหารสวนตําบลปากชอง เสริมสรางและพัฒนาเครือขายภาค

ประชาชนใหเปนกลไกในการตรวจสอบ ถวงดุล รวมถึงการสรางหลักประกันความปลอดภัยในการแจงขอมูลหรือ

เบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  

1. บูรณาการระหวางหนวยงานภายในองคการบริหารสวนตําบลปากชองกับทุกภาคสวนในการ

ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.1  ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางองคการบริหารสวนตําบล 

ปากชองกับองคกรทุกภาคสวน 

      1.2 ใหมีการจัดตั้ง “ศูนยการขาวกลาง” เพ่ือดําเนินการจัดระบบการขาว เก็บรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวกับ

การปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลปากชองตลอดจนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารดานการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองคการบริหารสวนตําบลปากชองจากทุกหนวยงาน เพ่ือนําไป

ประมวล วิเคราะห เพ่ือใชในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

      ๑.๓ สงเสริม สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานสื่อสารมวลชน ใหมีความเขมแข็งและเปนอิสระใน

การทําหนาท่ีตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ 

      ๑.๔ สงเสริม สนับสนุนใหมีระบบอินเตอรเน็ตเพ่ือทําการเผยแพร ประชาสัมพันธในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลปากชองโดยใหมีเว็บบอรดเพ่ือติดตอสื่อสารระหวางกัน 

 ๒. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ     

     ในองคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

  ๒.๑ เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหภาคประชาชนมีความตื่นตัวตอสภาพปญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในองคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

 ๒.๒ สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหมีความสะดวกหลากหลายรวมท้ัง

สรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคล หนวยงานหรือขอมูลนั้น 

 ๒.๓ สงเสริมสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร 

 ๒.๔ กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหก่ีผูแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหไดรับรางวัลตอบแทน 

 ๒.๕ ใหองคกรหรือบุคลากรดานสื่อสารมวลชนเปนสื่อกลางในการแสวงหาความรวมมือเพ่ือการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
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ยุทธศาสตรท่ี ๓  เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล

ปากชอง 

 วัตถุประสงค 

 เพ่ือมุงพัฒนาระบบและกลไกลในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม ชัดเจน 

และมีประสิทธิภาพ สงเสริมการกระจายอํานาจสูระดับกอง สรางกลไกลความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐกับ

ภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แกไขและพัฒนาขอบัญญัติ ขอบังคับท่ี

เอ้ือประโยชนตอการทุจริตหรือเปนอุปสรรคตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ 

 มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 

 ๑.พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม ชัดจน และมี

ประสิทธิภาพ 

 ๑.๑ ใหทุกหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบลปากชองท่ีมีพันธกิจดานการปองกันและปราบปราม

การทุจริตมีโครงสรางของหนวยงานอัตรากําลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสมสอดคลองกับ

ภารกิจและความรับผิดชอบ 

 ๑.๒ ใหหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบลปากชองสรางการตรวจสอบการบริหารราชการ โดย

กําหนดแยกอํานาจการบริหารงานออกจากอํานาจพิจารณาคดี เพ่ือสามารถถวงดุลหรือยับยั้งอีกอํานาจหนึ่งได 

 ๑.๓ สนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจระหวางหนวยงานขององคการบริหารสวน

ตําบลปากชองดวยกันเอง 

 ๑.๔ ใหหนวยงานทุกหนวยงาน ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมิน การใชอํานาจในการปฏิบัติงานดาน

การปองกันและปราบปรามการทุจริตดวยความรวดเร็วตอเนื่องและเปนธรรม 

 ๒. สรางกลไกลความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลปากชองกับภาคเอกชนใหมี

ศักยภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

 ๒.๑ วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลปากชองกับ

ภาคเอกชนหรือหนวยงานตรวจสอบภายนอกในการปองกันและปราบปรามการทุจรติ 
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ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหาร

สวนตําบลปากชอง 

 วัตถุประสงค 

 เพ่ือมุงพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือแกไขปญหาการทุจริตใหเปนระบบอยางตอเนื่องสรางมาตรฐานทาง

วิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาคสวน 

 มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 

 ๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 ๑.๑ กําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐตองรับการฝกอบรมหลักสูตรดานการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตท้ังในและตางประเทศเพ่ือใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิชาชีพ 

 ๑.๒ จัดตั้งศูนยขอมูลความรูทางวิชาการเพ่ือใหมีกระบวนการเรียนรูและถายทอดความรูตลอดจนใหมี

การศึกษาตัวอยางกรณี (case study) 

 2. สรางมาตรฐานทางวิชาชีพดานการปองกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ 

 2.1 สงเสริมใหหนวยงานสรางมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 2.2 กําหนดใหมีมาตรฐานเก่ียวกับคาตอบแทนของวิชาชีพ 

 2.3 กําหนดใหมีหนวยงานหลักรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลรวมถึงการลงโทษเจาหนาท่ีท่ีฝา

ฝนหรือไมปฎิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง ประจําปงบประมาณ 2560 

ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลปากชองบริหารงาน

  ตามหลักธรรมาภิบาล  

มาตรการ/แนวทาง 

ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ 

2560 

หมายเหตุ 

1. สงเสริมการปฏิบัติงานและ

การดําเนินชีวิตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

2. สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับ

ไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

3. สงเสริมคานิยมการยกยอง

และเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย

สุจริต 

 

1. ฝกอบรมใหความรูความเขาใจการใชชีวิต

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกประชาชน 

 

 

2.1 อบรมคุณธรรม จริยธรรม ใหความรูความ

เขาใจการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2.2 จัดทําประมวลจริยธรรมแกบุคลากรท้ัง

ฝายประจําและฝายการเมือง 

2.3 การรับการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของ อปท. (ITA) 

 

1. การประกาศเจตจํานงการปฏิบัติงานดวย

ความซ่ือสัตยสุจริต 

50,000 

 

 

 

50,000 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

ไมใช

งบประมาณ 

 

ไมใช

งบประมาณ 
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ยุทธศาสตรท่ี ๒ บูรณาการหนวยงานทุกหนวยงาน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

มาตรการ/แนวทาง 

ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ 

2560 

หมายเหตุ 

1. บูรณาการระหวางหนวยงาน

ในการปองกันและแกไขปญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

 

2. สงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลปากชอง 

2. จัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 

3. จัดทําตูรับฟงความคิดเห็นและแจงเหตุ 

4. เวปไซตหนวยงาน รับแจงเหตุ 

 

1. จัดตั้งเครือขายการปองกันและเฝาระวังการ

ทุจริตระหวางชุมชนและองคการบริหารสวน

ตําบลปากชอง 

2. จัดกิจกรรมรณรงคตานทุจริต 

3. แตงตั้งประชาชนรวมเปนคณะกรรมการใน

การดําเนินงานตางๆขององคการบริหารสวน

ตําบลปากชอง 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 
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ยุทธศาสตรท่ี ๓ เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล  

                   ปากชอง 

มาตรการ/แนวทาง 

ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ 

2560 

หมายเหตุ 

1. จัดทําระบบตรวจสอบ 

ควบคุมและถวงดุลใหเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

2. สรางกลไกความรวมมือ

ระหวางหนวยงานกับภาคเอกชน 

1. จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม ประเมินผล

ภายใน 

2. จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการจัดซ้ือจัด

จาง 

3. จัดกิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารราคา

กลาง ทางประกาศและเว็ปไซต 

4. จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง แผนการใช

จายเงิน และเผยแพรใหทราบ 

 

1. จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐ ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

มาตรการ/แนวทาง 

ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ 

2560 

หมายเหตุ 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีด

ความสามารถเจาหนาท่ีรัฐในการ

ปองกันและแกไขปญหาการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

2. สรางมาตรฐานทางวิชาชีพ

ดานการปองกันและปราบปราม

ทุจริตภาครัฐ 

 

1. จัดสงเจาหนาท่ีเขาอบรมหลักสูตรปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 

2.จัดทําศูนยขอมูลความรูกลางดานการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 

 

1. โครงการอบรมใหความรูดานการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 

- 

 

- 

 

 

30,000 

 

ไมใช

งบประมาณ 
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