แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

ก

คานา
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและบั่นทอนความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒ นาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานใน
ภาครั ฐ ซึ่ งเป็ น หน่ ว ยงานหลั กในการขับ เคลื่ อ นประเทศไทยให้ มีค วามเจริญ ก้าวหน้ าสามารถแข่งขัน กั บ
ต่างประเทศได้อย่างทัดเทีย ม และจะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสั งคมเพื่ อ
ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่ดีและมีคุณค่า
ประกอบกั บ คณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ หรื อ คสช. ได้ มี ค าสั่ ง ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่ อ ง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่ วยงานภาครัฐ
กาหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม สานักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโชคชัย จึงได้จัดทาแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐
– ๒๕๖๔) ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเวียงให้บรรลุเป้าหมาย
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตามคาสั่งรั กษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ
อีกประการหนึ่งด้วย
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

๑.คานา

ก

๒.หลักการและเหตุผล

๑

๓.วิสัยทัศน์

๒

๔.พันธกิจ

๒

๕.ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย

๔

๖.ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การเสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัยบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

๔

๗.ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันปราบปรามการทุจริต

๕

๘.ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันปราบปรามการทุจริต

๖

๙.ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันปราบปรามการทุจริต

๗

๑๐.ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๘

๑๑.ภาคผนวก

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ประจาปีงบประมาณ 2562
หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะเป็นผู้ใช้อานาจรัฐ
ในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ
ด้านต่าง ๆ ซึ่งดาเนิ นการแก้ไขปัญ หาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ แก่คนในท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มี ความใกล้ชิดกับ
ประชาชนและมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่น ทั้งนี้การปฏิบัติงาน
และการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้ าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่
เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานและนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญ หาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตขึ้นได้ ประกอบนโยบายของ พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน
๒๕๕๗ ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินโดยหลักธรรมาภิบาลและการป้อ งกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย ได้จั ดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตกับสานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ให้ หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี
และเป็นการสอดคล้องกับการกาหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Intergrity and Transparency Assessment (ITA) โดยทางส านั ก งาน ป.ป.ช. เสนอการบู ร ณาการ
เครื่ อ งมื อ การประเมิ น คุ ณ ธรรมการด าเนิ น งาน (Integrity Assessment) และดั ช นี วั ด ความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐของสานักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกันและสร้างเครื่องมือประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิง
ภาพลักษณ์ (Perceptipn Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) โดยมีเป้าหมาย คือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายทั้ง ๗,๕๗๑ แห่ง โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมใน
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และน าผลที่ ได้ จ ากการประเมิ น เพื่ อ ใช้ ในการก าหนดนโยบายการส่ งเสริ ม
ธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต พัฒ นาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต และเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

/ดังนั้น...

๒
ดังนั้ น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วน
ตาบลโชคชัย จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโชคชัย และเพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดาเนิ น การป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริตขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลโชคชัย ทั้งนี้ได้มุ่งเน้ นให้ การ
ดาเนิ น การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ขององค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลโชคชัย เป็ น ไปอย่างต่ อ เนื่ อ ง
สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และสนั บ สนุ น ภาคประชาชนให้ มีส่ วนร่ว มในการรณรงค์และปลู กจิตสานึกค่านิยมของสั งคมให้ ประชาชน
ร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัยได้เล็ งเห็นถึงความสาคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
ปัญ หาผลประโยชน์ ซับ ซ้อน และการพัฒ นาคุณ ธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดทา
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการดาเนินการเรื่องความโปร่งใสในการดาเนิน งาน ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โชคชัย อัน จะเป็ น การเพิ่มประสิ ทธิภ าพในองค์กรให้ ส ามารถทางานด้ วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธ รรม
หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วมสามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถ
ตรวจสอบได้และเป็นไปตามแผนจังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์
“เศรษฐกิจดี เทคโนโลยีก้าวไกล การคมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
พันธกิจ
๑. จัดให้มีและบารุงรักษาทางบก และทางน้า
๒. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน โดยส่งเสริมการเกษตรอุตสาหกรรม
แปรรูปสินค้า การเกษตรที่ไม่ก่อมลพิษ และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในตาบล
๓. ส่งเสริมการศึกษา
๔. กาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
๕. แก้ไขปัญหาความยากจน โดยการยกระดับ รายได้ของประชาชนให้สูงขึ้น
๖. อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
๗. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้มั่นคงแลยั่งยืน
/ยุทธศาสตร์...
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ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้
ทุกหน่วยงานมีวินัยเคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจน
เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชนให้ปฏิบัติงานและดาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒ ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
๑.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ห ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุก
หน่วยงานทุกส่วนราชการ
๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
๒.๑ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัยมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการ
ฝึกอบรม เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัยได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม
๒.๓ ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโชคชัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
๓. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสั ตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริตโดย
ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ
๓.๑ ส่ งเสริมการสร้างแรงจู งใจให้ เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริห ารส่ วนตาบลเวียงปฏิบัติห น้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

/๓.๒ รณรงค์…
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๓.๒ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
๓.๓ ส่งเสริม เชิดชูห น่ วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิ ชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย เสริมสร้างและ
พั ฒ นาเครื อข่ายภาคประชาชนให้ เป็ น กลไกในการตรวจสอบ ถ่ว งดุ ล รวมถึงการสร้างหลั ก ประกั น ความ
ปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย กับทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑.๑ ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติ งานระหว่าง องค์การบริหารส่วนตาบล
โชคชัยกับองค์กรทุกภาคส่วน
๑.๒ ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพื่อดาเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ตลอดจนการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ ย นข้อมู ล ข่าวสารด้านการทุ จ ริ ต หรือ ประพฤติมิ ช อบในองค์ การบริห ารส่ ว นตาบลโชคชัย จากทุ ก
หน่วยงาน เพื่อนาไปประมวล วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็งและเป็น
อิสระในการทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อทาการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงโดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

/๒. ส่งเสริมการ…
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๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติ ดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิ ชอบใน
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริต
และประพฤติมชิ อบในองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย

๒.๒ สร้างและพัฒ นาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
๒.๔ กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
๒.๕ ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งพัฒนาระบบและกลไกลในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม
ชั ด เจน และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่ งเสริ ม การกระจายอ านาจสู่ ระดั บ กอง สร้า งกลไกลความร่ ว มมื อ ระหว่า ง
หน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาข้อบัญญัติ ข้อบังคับที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดจน และมี
ประสิทธิภาพ
๑.๑ ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโชคชั ย ที่ มี พั น ธกิ จ ด้ า นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตมีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากาลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ
๑.๒ ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัยสร้างการตรวจสอบการบริหารราชการ โดย
กาหนดแยกอานาจการบริหารงานออกจากอานาจพิจารณาคดี เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอานาจหนึ่งได้
/๑.๓ สนับสนุน…

๗
๑.๓ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโชคชัยด้วยกันเอง
๑.๔ ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมิน การใช้อานาจในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม
๒. สร้างกลไกลความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย กับภาคเอกชนให้มี
ศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัยกับ
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่องสร้าง
มาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้ าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
๑.๑ กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ
๑.๒ จั ด ตั้ งศู น ย์ ข้ อ มู ล ความรู้ ท างวิช าการเพื่ อ ให้ มี ก ระบวนการเรี ย นรู้ แ ละถ่ ายทอดความรู้
ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study)

/ตารางแผน…

๘
ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ประจาปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้บุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ปีงบประมาณ
มาตรการ/แนว
ทางดาเนินงาน

โครงการ/
กิจกรรม

หมายเหตุ

๑.ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานและ
การดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

๑.จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ตามแนวพระราชดาริ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒.กิจกรรมปลูกผักสวน
ครัวหลังเลิกงานตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

๒.ส่งเสริมให้
บุคลากรทุก
ระดับได้เรียนรู้
และปฏิบัติงาน
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

๑.การรับการประเมิน
คุณธรรมจริยธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ อปท.
(ITA)
๒.กิจกรรมหนึ่งหลัก
ธรรมาภิบาลเป็น
แนวทางให้ชีวิต

/

๓.ส่งเสริมค่านิยม
การยกย่องและ
เชิดชูความดี
ความซื่อสัตย์
สุจริต

๑.กิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยมการปฏิบัติ
ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
๒.กิจกรรมยกย่องเชิดชู
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ด้วยความดีความ
ซื่อสัตย์สุจริต

/

ปี
๒๕๖2
/

/

/

/

๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโชคชัย
ปีงบประมาณ
มาตรการ/แนวทาง
โครงการ/กิจกรรม
หมายเหตุ
ดาเนินงาน
ปี
๒๕๖2
๑.บูรณาการ
๑ . ก า ร จั ด ตั้ ง /
/
เป็น
ระหว่างหน่วยงาน ป รั บ ป รุ ง ศู น ย์
โครงการที่
ในการป้องกันและ รับ เรื่ องราวร้ องทุ กข์
ไม่ใช้
แก้ไขปัญหาการ
ตาบลโชคชัย
งบประมาณ
ทุจริตประพฤติมิ ๒.ปรับปรุงศูนย์
/
ดาเนินการ
ชอบ
ยุติธรรมชุมชนตาบล
โชคชัย
๒.ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน

๑.การแต่งตั้ง
ประชาชนร่วมเป็น
คณะกรรมการต่างๆ
ของ อบต.โชคชัย

/

๓.ส่งเสริมค่านิยม ๑.การส่งเสริม
/
การยกย่องและเชิด ค่านิยมการปฏิบัติ
ชูความดี ความ
ราชการด้วยความ
สัตย์ซื่อสุจริต
ซื่อสัตย์สุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข้งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโชคชัย
ปีงบประมาณ
มาตรการ/
โครงการ/กิจกรรม
หมายเหตุ
แนวทาง
ปี
ดาเนินการ
๒๕๖2
๑.จัดทาระบบ
๑ .พั ฒ น าระบ บ งาน
/
เป็น
ตรวจสอบ ควบคุม ควบคุมภายใน
โครงการที่
และถ่วงดุลให้
ไม่ใช้
เหมาะสม
งบประมาณ
/
๒.สร้างกลไกล
๒.พัฒนาปรับปรุงศูนย์
ดาเนินการ
ความร่วมมือ
ข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างหน่วยงาน
กับภาคเอกชน

๑๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโชคชัย
ปีงบประมาณ
มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม
หมายเหตุ
ดาเนินการ
ปี
๒๕๖2
๑.พั ฒ นาสมรรถนะ ๑.การส่งเสริมให้
/
เป็น
และขีดความสามารถ เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วม
โครงการที่
เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ในการ ในการดาเนินงานของ
ไม่ใช้
ป้ อ งกั น แ ล ะ แ ก้ ไข ศูนย์ดารงธรรมตาบล
งบประมาณ
ปัญหาการทุจริตและ โชคชัย และศูนย์
ดาเนินการ
ประพฤติมิชอบ
ยุติธรรมชุมชนตาบล
โชคชัย

ภาคผนวก

คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโชคชัย
ที่ ๑๔๒/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโชคชัย ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
และแผนกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโชคชัย
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐
-----------------------------ตามหนังสือจังหวัดเชียงราย ที่ ชร ๐๐๑๗.๕/ว๒๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด โดยสั่งการให้
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
กระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด โดยให้จัดทาแผนป้องกันป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามกรอบแนวทางการจัดทาแผนฯ ระยะ ๕ ปี ของสานักงาน ป.ป.ท. นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาแผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโชคชัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และการจัดทาแผนการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของสานักงาน ป.ป.ท. จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองการศึกษา
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
เจ้าพนักงานธุรการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ให้ ผู้ได้รับ การแต่งตั้งมีหน้ าที่ พิจารณา กลั่ นกรอง ศึกษาข้อมูล นามากาหนดเป็นจั ดทาแผน
ป้ องกัน ปราบปรามการทุจ ริ ตและประพฤติมิช อบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนป้ องกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(นายสุชาติ อุ่นกันทา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔
--------------------ตามหนังสือจังหวัดเชียงราย ที่ ชร ๐๐๑๗.๕/ว๒๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด โดยสั่งการให้
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
กระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด โดยให้จัดทาแผนป้องกันป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามกรอบแนวทางการจัดทาแผนฯ ระยะ ๕ ปี ของสานักงาน ป.ป.ท. นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ได้จัดทาแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ ๕ ปี ขององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลโชคชัย ปี งบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็ นแนวทางการ
ปฏิบั ติงาน เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบั ติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายสุชาติ อุ่นกันทา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย

