แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจาปี พ.ศ. 2560
ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว
อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร

ก

คานา
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและบั่นทอนความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทาให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครอง
และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่ อนประเทศไทยให้ มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ อ ย่าง
ทัดเทียม และจะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ
การบริ ห ารจั ดการและการพัฒ นาคนควบคู่ ไปพร้ อ ม ๆ กัน โดยการปลู กฝั งความซื่ อสั ต ย์ รับผิ ดชอบ มีวินัย
ตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่ดีและมีคุณค่า
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคาสั่ง ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐกาหนดมาตรการ
หรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว จึงได้จัดทาแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหัววัวให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตามคาสั่งรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่ง
เป็นนโยบายระดับชาติอีกประการหนึ่งด้วย
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว
อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
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11.ภาคผนวก

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัวเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อานาจรัฐใน
การปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่าง
ๆ ซึ่งดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและมี
ความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่น ทั้งนี้การปฏิบัติงานและการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควร
ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานและนับวัน
ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตขึ้นได้ ประกอบนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินโดยหลักธรร
มาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามการทุจริตกับ
สานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557และมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปีและเป็น การสอดคล้ องกับการกาหนดหี้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Intergrity and Transparency Assessment (ITA) ประจาปีงบประมาณ 2558
โดยทางส านั ก งาน ป.ป.ช. เสนอการบู ร ณาการเครื่ อ งมื อ การประเมิ น คุ ณ ธรรมการด าเนิ น งาน (Integrity
Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสานักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกันแสะสร้างเครื่องมือ
ประเมินที่ผนวกหลั กการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perceptipn Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence
Base) โดยมีเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายทั้ง 7,571 แห่ง โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงาน
ที่โ ปร่ งใสและเป็ นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนาผลที่ได้จากการประเมินเพื่อใช้ในการกาหนด
นโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน
๒

ท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต แลเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัวจึงได้จัด
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบของภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว และ
เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัวใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริ หารส่วนตาบลหนองหัววัวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความ
โปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของเจ้ าหน้ าที่รั ฐ ซึ่งเป็ น เรื่ องที่ส อดคล้ อ งกั บ พระราชกฤษฎีก าว่า ด้ว ยหลั ก เกณฑ์และวิธี ก ารบริ ห ารกิจ การ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว ได้เล็งเห็ นถึงความสาคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
ปั ญ หาผลประโยชน์ ซั บ ซ้ อ น และการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมสร้ า งความโปร่ ง ใสในการปฏิบั ติ ราชการ จึ ง ได้ จั ด ทา
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อ
เป็นแผนปฏิบัติการในการดาเนินการเรื่องความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว
อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรให้สามารถทางานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
โดยประชาชนมีส่วนร่วมสามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้และเป็นไป
ตามแผนจังหวัดกาแพงเพชรในสะอาด
วิสัยทัศน์
“องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล รวมพลังต้านการทุจริต”
พันธกิจ
๑. เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหัววัว
๒. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว
๓

๓. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๔. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองหัววัวให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
๕. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองหัววัวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริ หารส่วนตาบลหนองหัว วัว
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัว
วัวบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทุก
หน่วยงานมีวินัยเคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็น การ
วางรากฐานในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล หนองหั ว วั ว ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชนให้ปฏิบัติงานและดาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุก
หน่วยงานทุกส่วนราชการ
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัวมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการ
ฝึกอบรม เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 ส่ ง เสริ ม ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองหั ว วั ว ได้ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองหัววัวให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
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ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดยยึดถือเป็น
ค่านิยมกระแสหลักของชาติ
2.4 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัวปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
2.5 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
2.6 ส่งเสริม เชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว
2.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัวในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิช อบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่ว มของภาคประชาชนในการ
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว เสริมสร้างและพัฒนา
เครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการ
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัวกับทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติ งานระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
หัววัวกับองค์กรทุกภาคส่วน
1.2 ให้ มีการจั ดตั้ง “ศูน ย์ การข่าวกลาง” เพื่อดาเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลวียงตลอดจนการ
เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองหัววัว จากทุกหน่ว ยงาน เพื่อนาไปประมวล วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระ
ในการทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
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1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อทาการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัวโดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลายรวมทั้ง
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2.4 กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้กี่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
2.5 ให้องค์กรหรื อบุ คลากรด้านสื่ อสารมวลชนเป็นสื่ อกลางในการแสวงหาความร่ว มมือเพื่อ การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองหัววัว
วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งพัฒนาระบบและกลไกลในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอานาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกลความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาข้อบัญญัติ
ข้อบังคับที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุล การใช้อานาจให้เ หมาะสม ชัด เจน และมี
ประสิทธิภาพ
1.1 ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองหั ว วั ว ที่ มี พั น ธกิ จ ด้ า นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต มี โ ครงสร้ า งของหน่ ว ยงานอั ต ราก าลั ง การบริ ห ารงานบุ ค คล และ
งบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ
1.2 ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัวสร้างการตรวจสอบการบริหารราชการ โดย
กาหนดแยกอานาจการบริหารงานออกจากอานาจพิจารณาคดี เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีก
อานาจหนึ่งได้
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1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองหัววัวด้วยกันเอง
1.4 ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมิน การใช้อานาจในการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม
2. สร้ า งกลไกลความร่ ว มมื อ ระหว่า งองค์ การบริ หารส่ ว นตาบลหนองหั ว วั ว กั บภาคเอกชนให้ มี
ศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว กับ
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองหัววัว
วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีป ระสิ ทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่องสร้าง
มาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.1 กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ
1.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ตลอดจนให้มี
การศึกษาตัวอย่างกรณี (case study)

๗

ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัว
วัวปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ปีงบประมาณ
มาตรการ/แนว
โครงการ/
หมายเหตุ
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ทางดาเนินงาน
กิจกรรม
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑.ส่งเสรมการ
1.การประชุม
/
/
/
/
/
เป็นโครงการที่
ปฏิบัติงานและ
เสริมสร้างความเข้าใจ
ไม่ใช้
การดาเนินชีวิต เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
งบประมาณ
ตามหลักปรัชญา ตามหลักปรัชญา
ดาเนินการ
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง
๒.ส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับ
ได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติงานตาม
หลัก
ธรรมาภิบาล

1.การรับการประเมิน
คุณธรรมจริยธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ อปท.
(ITA)

/

/

/

/

/

๓.ส่งเสริมค่านิยม 1.การส่งเสริมค่านิยม
การยกย่องและ การปฏิบตั ิราชการด้วย
เชิดชูความดี
ความซื่อสัตย์สุจริต
ความซื่อสัตย์
สุจริต

/

/

/

/

/

๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปีงบประมาณ
หมายเหตุ
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑.บูรณาการระหว่าง 1.การจั ด ตั้ ง ศู น ย์
/
/
/
/
/
เป็นโครงการที่
หน่วยงานในการ
รั บ เรื่ อ งราวร้ อ ง
ไม่ใช้
ป้องกันและแก้ไข
ทุ ก ข์ แ ล ะ ศู น ย์
งบประมาณ
ปัญหาการทุจริต
ด ารงธรรมต าบล
ดาเนินการ
ประพฤติมิชอบ
หนองหัววัว
2.การจัดตั้งศูนย์
ยุติธรรมชุมชน
ตาบลหนองหัววัว
๒.ส่งเสริมการมีส่วน 1.การแต่งตั้ง
/
/
/
/
/
ร่วมของประชาชน ประชาชนร่วมเป็น
คณะกรรมการ
ต่างๆของ อบต.
หนองหัววัว
3.ส่งเสริมค่านิยม
1.การส่งเสริม
/
/
/
/
/
การยกย่องและเชิดชู ค่านิยมการปฏิบัติ
ความดี ความสัตย์ซื่อ ราชการด้วยความ
สุจริต
ซื่อสัตย์สุจริต
มาตรการ/แนวทาง
ดาเนินงาน

โครงการ/
กิจกรรม

๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข้งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ชององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว
ปีงบประมาณ
มาตรการ/แนวทาง
โครงการ/
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
หมายเหตุ
ดาเนินการ
กิจกรรม
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑.จัดทาระบบ
1 . ก า ร จั ด ว า ง
/
/
/
/
/
เป็นโครงการ
ตรวจสอบ ควบคุม ระบบการควบคุม
ที่ไม่ใช้
และถ่วงดุลให้
ภายใน
งบประมาณ
เหมาะสม
ดาเนินการ
๒.สร้างกลไกลความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานกับ
ภาคเอกชน

2.การจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร

/

/

/

/

/

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว
ปีงบประมาณ
มาตรการ/แนวทาง
โครงการ/
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ดาเนินการ
กิจกรรม
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
1.พั ฒ นาสมรรถนะ 1.การส่งเสริมให้
/
/
/
/
/
และขีดความสามารถ เจ้าหน้าที่มีส่วน
เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ในการ ร่วมในการ
ป้ อ งกั น และ แ ก้ ไ ข ดาเนินงานของ
ปัญหาการทุจริตและ ศูนย์ดารงธรรม
ประพฤติมิชอบ
ตาบลหนองหัววัว
และศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนตาบลหนอง
หัววัว

๑๐

หมายเหตุ
เป็นโครงการที่
ไม่ใช้
งบประมาณ
ดาเนินการ

ภาคผนวก

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว
ที่ 98 /๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
และคณะการจัดทาแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
---------------------------------------------------------------------------------------

ตามหนังสือจังหวัดกาแพงเพชร ที่ ชร ๐๐17.5/ว 262 ลงวันที่ 13 มีนาคม ๒๕60 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 โดยให้ จัดทาแผนป้องกันป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ตามกรอบแนวทางการจัดทาแผนฯ ระยะ 5 ปี ของสานักงาน ป.ป.ท. นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การจั ดทาแผนการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิช อบขององค์ก าร
บริหารส่วนตาบลหนองหัววัว ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และการจัดทาแผนการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของสานักงาน ป.ป.ท. จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว
3. ผู้อานวยการกองคลัง
4. ผู้อานวยการกองช่าง
5. ผู้อานวยการกองการศึกษา
6. หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ พิจารณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล นามากาหนดเป็นจัดทาแผนป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
มยุรี อินทพงษ์
(นางมยุรี อินทพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว
เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
--------------------ตามหนังสือจังหวัดกาแพงเพชร ที่ ชร ๐๐17.5/ว 262 ลงวันที่ 13 มีนาคม ๒๕60 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
ปีงบประมาณ 2560 ตามกรอบแนวทางการจัดทาแผนฯ ระยะ 5 ปี ของสานักงาน ป.ป.ท. นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว ได้จัดทาแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้
การจัดทาแผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

มยุรี อินทพงษ์
(นางมยุรี อินทพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว

