แผนปฏิบตั ิ การป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี
( พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

สานักงานปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบลอ่าวตง
อาเภอวังวิ เศษ จังหวัดตรัง
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๖๕๘๕

คานา
การทุจริตเป็ น ปั ญ หาใหญ่ ของสังคมไทยมาเป็ น เวลานาน มีผลกระทบต่อ ระบบเศรษฐกิจ สัง คม
การเมือง การปกครอง การบริหารราชการ และความมันคงของประเทศ
่
ซึ่งในปั จจุบนั ได้ทวีความรุนแรงขึน้
อย่างต่ อเนื่ องทาให้เกิด ความเสียหายในวงกว้างการแก้ปั ญ หาการทุจ ริตจึงเป็ น สิง่ สาคัญ ที่หน่ วยงานใน
ภาครัฐซึ่งเป็ นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มคี วามเจริญก้าวหน้า ทัดเทียมกับต่างประเทศ
ได้จาเป็ นต้องประสานความร่วมมือทัง้ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการ
บริหารจัด การและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกันโดยการปลูก ฝั งความซื่อสัตย์สุจริตรับ ผิดชอบมีวนิ ั ย
ตลอดจนค่านิยมอื่นๆทีถ่ ูกต้องประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคสช. ได้มคี าสังที
่ ๖่ ๙/๒๕๕๗
เรื่องมาตรการป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หาการทุจ ริตและประพฤติม ิช อบโดยทุก ส่วนราชการและหน่ วยงาน
ภาครัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปั ญหาการทุจริตประพฤติมชิ อบโดยมุ่งเน้ นการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบเฝ้ าระวังเพื่อสกัดกัน้ เพื่อมิให้เกิด
การทุจริตได้เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็ นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวตงได้
จัดทาแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนอ่าวตงเป็ นแผนระยะ ๕ ปี (
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ขึน้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ให้เกิด ผลในทางปฏิบตั แิ ละเพื่อขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวตงให้
บรรลุเป้ าหมายและผลสัมฤทธิ ์ตามวิสยั ทัศน์กาหนดไว้

สารบัญ
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๑. คานา
๒. หลักการและเหตุผล
๑
๓. วิสยั ทัศน์
๒
๔. พันธกิจ๒
๕. ยุทธศาสตร์วา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวตง๓
๖. ยุทธศาสตร์ท๑่ี การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๓
๗. ยุทธศาสตร์ท๒่ี บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต๔
๘. ยุทธศาสตร์ท๓่ี เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต๕
ขององค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวตง
๙. ยุทธศาสตร์ท๔่ี พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ๕
ขององค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวตง
๑๐. ตารางแผนปฏิบตั กิ ารตามยุทธศาสตร์วา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต๖-๙
ขององค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวตงประจาปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๑๑. ภาคผนวก๑๐

แผนปฏิ บตั ิ การด้านป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
ขององค์การบริ หารส่วนตาบลอ่าวตง
ประจาปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
หลักการเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวตงเป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในฐานะเป็ นผูใ้ ช้อานาจรัฐในการ
ปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นทีร่ บั ผิดชอบเป็ นหน่ วยงานทีม่ หี น้ าทีใ่ นการให้บริการสาธารณะด้าน
ต่างๆซึ่งดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ให้แก่คนในท้องถิน่ เป็ นองค์กรทีม่ คี วามใกล้ชดิ กับประชาชน
และมีความเข้าใจในสภาพและรับรูถ้ งึ สาเหตุของปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ภายในท้องถิน่ ได้ดกี ว่าหน่ วยงานราชการ
ส่วนกลางในการปฏิบ ัตงิ านและการดาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ย่อมอาจส่ง ผลกระทบต่ อ
ชุมชนและประเทศชาติซ่งึ อาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้ าทีโ่ ดยมิชอบหรือ
ได้ใช้อานาจในตาแหน่งหน้าทีเ่ พื่อแสวงหาผลประโยชน์ทม่ี คิ วรได้โดยชอบด้วยกฎหมายรวมทัง้ ปั ญหาการ
ทุจริตคอรัป ชันอั
่ น เป็ นปั ญ หาของสังคมไทยทีเ่ กิดขึน้ มาเป็ นเวลานานทางคณะรัก ษาความสงบแห่งชาติ
หรือคสช.ตามคาสังคณะรั
่
กษาความสงบแห่งชาติท(่ี ๖๙/๒๕๕๗)เรื่องมาตรการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการ
ทุจริตประพฤติมชิ อบ
ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่ วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการ
หรือแนวทางการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการทุจริตประพฤติมชิ อบในส่วนราชการและหน่ วยงานของรัฐโดย
ให้ทกุ ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปั ญหาการทุจริตประพฤติม ิ
ชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบเพื่อสกัดกัน้ เพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้
กระทรวงมหาดไทยได้จดั ตัง้ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ( คตช) ขึน้ ตามคาสังคณะ
่
รักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๑๒๗/๒๕๕๗ ศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ( ศอต.ช) ตัง้ ขึน้ ตาม
สานักนายกรัฐมนตรีท่ี ๒๒๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต
( ศปท) ๓๕ หน่ วยงาน ตัง้ ขึ้น ตามมติค ณะรัฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และรัฐบาลได้
กาหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ ( พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ) เพื่อให้
หน่ วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นแผนพัฒนาสีป่ ี และแผนประจาปี ให้สอดคล้องกัน มีการ
ก าหนดให้ม ีก ารประเมิน คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น Integrity and
Transparency Assessment (ITA) ประจ าปี งบประมาณการประเมิน คุณ ธรรมการด าเนิน งาน (Integrity
Assessment) และดัชนีวดั ความโปร่งใสของหน่ วยงานภาครัฐหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception
Base) และหลัก ฐานเชิง ประจัก ษ์ (Evidence Base) โดยมี เป้ า หมายคื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เป้ าหมายทัง้ ๗,๕๗๑แห่งโดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานทีโ่ ปร่งใสและเป็ นธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ และนาผลทีไ่ ด้จากการประเมินเพื่อใช้ในการกาหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้ องกัน
การทุจริตพัฒนาคุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ม ีภ าพลัก ษณ์ ท่ดี ีข้นึ ใน
อนาคตและเป็ นการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริตพ.ศ. ๒๕๔๒

ดังนั น้ เพื่อให้การขับ เคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาการทุจริตประพฤติมชิ อบเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวตงจึง
ได้จดั แผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อเป็ น มาตรการแนวทางการป้ องกัน และแก้ไข
ปั ญหา

-๒การทุจริตประพฤติมชิ อบภาครัฐเป็ นแผนระยะ ๕ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
อ่าวตงเพื่อให้บุคลากรของหน่ วยงานน าไปใช้เป็ น กรอบแนวทางในการดาเนินการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวตง ทัง้ นี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจ ริตขององค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวตงเป็ นไปอย่างต่อเนื่ องสร้างระบบราชการที่ม ีความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้
องค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวตงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและตระหนักถึงปั ญหาการทุจริตคอรัปชัน่
ปั ญ หาผลประโยชน์ทบั ซ้อนและการพัฒนาคุณ ธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบ ัตริ าชการจึงได้จดั ทา
แผนปฏิบตั กิ ารด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต แผนระยะ ๕ ปี ( ประจาปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔)เพื่อเป็ น
แผนปฏิบตั กิ ารในการดาเนินงานด้านความโปร่งใส
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมทีด่ ใี ห้แก่บุคลากรในองค์กร มีทศั นคติทด่ี ใี นการร่วมกันแก้ไข
และรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
๒.เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวตงและทุกภาคส่วน ใน
การร่วมกันป้ องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ
การทุจริตและประพฤติมชิ อบของภาครัฐ
๓.พัฒนากลไกการตรวจสอบ ควบคุม การใช้อานาจอย่างชัดเจน เหมาะสม และมรประสิทธิภาพ
๔.เพิม่ ศักยภาพของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวตงในการปฏิบตั หิ น้าที่
วิ สยั ทัศน์
“โครงสร้างพืน้ ฐานดี มีความก้าวหน้า พัฒนารอบด้าน ”
พันธกิ จ ( Mission )
๑. จัดให้มแี ละบารุงรักษาทางน้าทางบก
๒. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการทีด่ ี
๔. ป้ องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและดูแลความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
๕. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน
๖.ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มองค์กรต่าง ๆ และชุมชน
๗. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้าทางการเกษตร
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนจัดการการศึกษาและการสาธารณสุข

๙.อนุ รกั ษ์ศลิ ปะ วัฒนธรรม ประเพณีอนั ดีงาม
๑๐.จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
๑๑.ส่งเสริมการดาเนินชีวติ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
-๓-

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบลอ่าวตง
ยุทธศาสตร์ที่๑การพัฒนาด้านการเมืองการบริ หาร
แนวทางในการพัฒนา
๑.พัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวตง
๒.ปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
๓.ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมเสริม สร้างให้ผู้น าขององค์กรบริหารราชการโดยยึด หลัก ธรรมาภิบ าลโดยมีทศั นคติ
วิสยั ทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปั ญหาการทุจริตและประพฤติมชิ อบขององค์การบริหารส่วน
ตาบลอ่ าวตง รวมทัง้ การรณรงค์เผยแพร่ ป ระชาสัม พัน ธ์ให้ทุก หน่ วยงานมีวนิ ั ยเคารพกฎหมายกฎ และ
ระเบียบในการปฏิบตั หิ น้า ให้ปฏิบตั หิ น้าได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถตรวจสอบผลการปฏิบตั งิ านได้
มาตรการ/แนวทางดาเนิ นงาน
๑. ส่งเสริมการปฏิบตั งิ านและการดาเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๑เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่ผบู้ ริหารเจ้าหน้าทีแ่ ละประชาชนให้ปฏิบตั งิ านและดาเนินชีวติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดผลในการปฏิบตั หิ น้าที่
๑.๓ส่งเสริมการเรียนรูห้ รือการฝึกอบรมเกีย่ วกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทกุ
หน่ วยงานทุกส่วนราชการ
๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีท่ กุ ระดับได้เรียนรูแ้ ละปฏิบตั งิ านตามหน้าทีด่ ว้ ยหลักธรรมาภิบาล
๒.๑ส่งเสริม ให้เจ้าหน้ าที่ขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลอ่าวตง มีค วามรู้ค วามเข้าใจรวมทัง้ มีการ
ฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมาภิบาล
๒.๒ส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวตงประพฤติปฏิบตั ติ นตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
๒.๓ควบคุมกากับดูแลการปฏิบตั งิ านการประพฤติปฏิบตั ติ นของเจ้าหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วน
ตาบลอ่าวตง ให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
๓. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สจุ ริตและการต่อต้านการทุจริตโดยให้ยดึ ถือเป็ น
ค่านิยมกระแสหลักของชาติ

๓.๑ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวตง ปฏิบตั หิ น้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๓.๒รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สงั คมมีค่านิยมยกย่องเชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบตั ติ นตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
๓.๓ส่งเสริมเชิดชูหน่ วยงานหรือบุคคลทีม่ ผี ลงานดีเด่นด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวตง

-๔ยุทธศาสตร์ที่๒บูรณาการระหว่างหน่ วยงานในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
วัตถุประสงค์
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวตงและหน่ วยงานอื่น ในการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาการทุจริตและประพฤติมชิ อบส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติด ตามตรวจสอบการทุจ ริตหรือประพฤติม ิช อบในองค์ ก ารบริห ารส่วนต าบลอ่ าวตง รวมถึง การสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนิ นงาน
๑. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวตง องค์กรทุกภาคส่วนในการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
๑.๑ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบตั งิ านระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวตง
กับองค์กรทุกภาคส่วน
๑.๒ให้ม ีก ารจัด ตัง้ “ศู น ย์ข้อมู ล ข่าวสาร” เพื่อด าเนิ น การจัด ระบบการข่ าวเก็บ รวบรวมข้อมู ล ที่
เกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวตง ตลอดจนการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริตหรือประพฤติม ิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวตง จากทุก
หน่ วยงานเพื่อนาไปประมวลวิเคราะห์เพื่อใช้ในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
๑.๓ส่งเสริมสนับสนุ นให้มรี ะบบอินเทอร์เน็ ตเพื่อทาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวตง
๒. ส่ง เสริม การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติด ตามตรวจสอบการทุจ ริตหรือประพฤติม ิช อบใน
องค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวตง
๒.๑ให้ภาคประชาชนมีสว่ นร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านขององค์กร
๒.๒สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้มคี วามสะดวกหลากหลายรวมทัง้
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่ วยงานหรือข้อมูลนัน้
๒.๓ส่งเสริมสิทธิในการรับรูแ้ ละการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

-๕ยุทธศาสตร์ที่ ๓เสริ ม สร้ างความเข้ม แข็งในการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริ ตของ
องค์การบริ หารส่วนตาบลอ่าวตง
วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งพัฒนาระบบการตรวจสอบควบคุ ม การใช้อานาจให้เหมาะสมชัด เจนและมีป ระสิทธิภ าพ
ส่งเสริมการร่วมมือระหว่างหน่ วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มศี กั ยภาพในการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริต มาตรการ/แนวทางดาเนิ นงาน
๑. พัฒนาระบบในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสมชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
๑.๑ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวตง จัดทาโครงสร้างของหน่ วยงานให้มอี ตั รากาลัง
การบริหารงานบุคคลและงบประมาณทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ
๑.๒ให้หน่ วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวตง สร้างระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ
ขององค์กร
๑.๓สนับสนุนให้มกี ารตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่างหน่ วยงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลอ่าวตง ด้วยกันเอง
๑.๔ ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานควบคุมกากับติดตามประเมินผลการใช้อานาจในการปฏิบตั งิ านด้าน
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็ นธรรม
๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์ก ารบริหารส่วนตาบลอ่าวตงกับ ภาคเอกชนให้ม ีศ ักยภาพในการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
๒.๑วางแนวทางและส่งเสริม บทบาทความร่วมมือระหว่างองค์ก ารบริหารส่วนตาบลอ่าวตง กับ
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่๔พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้ าที่ ของรัฐในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตใน
องค์การบริ หารส่วนตาบลอ่าวตง
วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้ าทีข่ องรัฐในการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐให้สมั ฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขสภาพปั ญหาการทุจริตให้เป็ นระบบอย่างต่อเนื่อง
สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบตั กิ บั องค์กรทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนิ นงาน
๑.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
๑.๑กาหนดให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐต้องเข้ารับการฝึ กอบรมหลักสูตรด้านการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเพื่อให้มคี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ
๑.๒จัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลความรูท้ างวิชาการเพื่อให้มกี ระบวนการเรียนรู้

-๖ตารางแผนปฎิ บตั ิ การตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
ขององค์การบริ หารส่วนตาบลอ่าวตง ประจาปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตขององค์การบริ หารส่วนตาบลอ่าวตง
ยุทธศาสตร์ที่๑การพัฒนาด้านการเมืองการบริ หาร

มาตรการ/แนวทาง
ดาเนินการ
๑.ส่งเสริมการ
ปฏิบตั งิ านและการ
ดาเนินชีวติ ตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าทีท่ ุกระดับ
ได้เรียนรูแ้ ละ
ปฏิบตั งิ านตาม
หน้าทีด่ ้วยหลักธรร
มาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม
๒๕๖๐
ให้ความรูเ้ รือ่ งแนว
ทางการดาเนินชีวติ
โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-จัดทาคูม่ อื
จริยธรรม ข้อบังคับ
และระเบียบที่
เกีย่ วข้องประจา
หน่วยงาน
-อบรมคุณธรรม
จริยธรรมควบคูก่ บั
ระเบียบวินัย
๓. ส่งเสริมค่านิยม คัดเลือกบุคลากร
การยกย่องและเชิด ดีเด่นในองค์กร
ชูความดีความ
เชิดชูผทู้ ปี่ ฏิบตั ดิ ี
ซื่อสัตย์สุจริตและ
การต่อต้านการ
ทุจริตโดยให้ยดึ ถือ
เป็ นค่านิยมกระแส
หลักของชาติ

๒๕๖๑

ปี งบประมาณ
๒๕๖๒

หมายเหตุ
๒๕๖๓

๒๕๖๔
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
๗๕,๐๐๐ บาท

ไม่ใช้
งบประมาณ

-งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
๕๐,๐๐๐ บาท
ไม่ใช้
งบประมาณ

-๗ยุทธศาสตร์ที่๒บูรณาการระหว่างหน่ วยงานในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม

ปี งบประมาณ

ดาเนินการ

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑. บูรณาการ
๑.จัดตัง้ ศูนย์ดารง
ระหว่างหน่วยงาน ธรรม ร้องเรียน ร้อง
ภายในองค์การ
ทุกข์
บริหารส่วนตาบล
อ่าวตง องค์กรทุก
ภาคส่วนในการ
ป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

๒. ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบ
การทุจริตหรือ
ประพฤติมชิ อบใน
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลอ่าวตง

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-ติดตัง้ ตู้แสดงความ
คิดเห็น
-แต่งตัง้ ภาคประชาชน
ในพืน้ ทีใ่ ห้มสี ว่ นร่วม
ในการดาเนินงานต่าง
ๆ ใน อบต.

หมายเหตุ

-๘ยุทธศาสตร์ที่๓เสริ มสร้างความเข้มแข็งในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในองค์การ
บริ หารส่วนตาบลอ่าวตง
มาตรการ/แนวทาง โครงการ/
กิจกรรม
ดาเนินการ

ปี งบประมาณ

หมายเหตุ

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑. พัฒนาระบบใน
การตรวจสอบ
ควบคุมและถ่วงดุล
การใช้อานาจให้
เหมาะสมชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ

จัดทากิจกรรม
เผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสาร การ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคา
กลาง ประกาศ
ทางเว็บไซน์

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

๒. สร้างกลไก
ความร่วมมือ
ระหว่างองค์การ
บริหารส่วนตาบล
อ่าวตงกับ
ภาคเอกชน ให้ม ี
ศักยภาพในการ
ป้ องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

จัดทาข้อมูล
ข่าวสารที่
สามารถ
ตรวจสอบได้

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-๙ยุทธศาสตร์ที่๔พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้ าที่ของรัฐในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตของ
องค์การบริ หารส่วนตาบลอ่าวตง
มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม

ปี งบประมาณ

หมายเหตุ

ดาเนินการ

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑.พัฒนาสมรรถนะ จัดทาศูนย์ขอ้ มูล
และขีด
ข่าวสารการป้ องกัน
ความสามารถ
ปราบปรามการทุจริต
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐใน
การป้ องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

ประกาศองค์การบริ หารส่วนตาบลอ่าวตง
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิ บตั ิ การด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
ขององค์การบริ หารส่วนตาบลอ่าวตง ประจาปี ๒๕๖๐
…………………………………………….
ตามหนั ง สือ ส านั ก งานส่ ง เสริม การปกครองท้อ งถิ่น อ าเภอวัง วิเศษ ด่ ว นที่สุ ด ที่ ตง
๐๐๒๓.๑๒/๐๐๗๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้แจ้งแนวทางการดาเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ( พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การจัด ท าแผนปฏิบ ัติ ก ารป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ตามกรอบแนวทางที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
องค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวตง ได้จดั ทาแผนปฏิบตั ิการด้านการป้ องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมชิ อบระยะ ๕ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวตง เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั งิ าน

เพื่อให้การจัด ทาแผนปฏิบ ัติก ารด้านการป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริตขององค์ก าร
บริหารส่วนตาบลอ่าวตง เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศใช้แผนปฏิบตั กิ ารดังกล่าวรายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกั
่ น
ประกาศ ณ วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวุฒเิ ดช ชูจติ รชื่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวตง

