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องค์การบริหารส่วนตําบลระเว
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

คํานํา
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่ อเนื่ อง ทํ าให้ เ กิ ด ความเสี ย หายในวงกว้ า ง โดยส่ งผลกระทบต่ อระบบเศรษฐกิ จ ระบบสั งคม ระบบ
การเมืองการปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตเป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงาน
ในภาครัฐ ซึ่งเป็น หน่ ว ยงานหลักในการขั บเคลื่ อนประเทศไทยให้ มีความเจริ ญ ก้า วหน้ าสามารถแข่ งขัน กั บ
ต่างประเทศได้อย่ างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมื อทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชนสังคมเพื่ อ
ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีการดําเนินชีวิตที่สมควร
และมีคุณค่า
ประกอบกับ คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ หรือ คสช. ได้มีคําสั่ งที่ 69/2557 เรื่ อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ
กําหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการ
ทุจริตได้
เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การดั ง กล่ า ว บรรลุ ผ ลได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลระเว จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริห ารส่ วนตํา บลระเว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น เพื่ อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
แห่ งชาติ ว่ า ด้ว ยการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ตภาครัฐ ให้ เกิ ด ผลในทางปฏิ บัติ และเพื่อขั บ เคลื่ อน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลระเว ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน์
กําหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตาม คสช. ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย
งานบริหารงานทั่วไป
สํานักงานปลัด อบต.
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-1แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตําบลระเว
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตําบลระเว เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อํานาจรัฐในการ
ปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่าง
ๆ ซึ่งดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและ
มีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุขงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชกรส่วนกลางใน
การปฏิบัติงานและการดํา เนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ย่อมอาจส่งผลผกระทบต่อชุมชนและ
ประเทศชาติซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดนมิชอบหรือได้ใช้อํานาจใน
ตําแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฏหมาย รวมทั้งปัญหาหารทุจริตคอรัปชั่นอัน
เป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานและนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทั่งในเชิงขนาดและ
ความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ตามคําสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้
กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกําหนด
มาตรการหรื อแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิช อบโดยมุ่ ง เน้ น การสร้ า งธรรมภิ บ าลในการ
บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการ
ทุจริตได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของ
รัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557
และคณะรัฐมนตรีได้ทีมติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ไปสู่การปฏิบัติโดยกําหนดในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และเป็นการสอดคล้องกับการกําหนดให้มีการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น integrity and Transparency Assessment (ITA)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 โดยทางสํานักงาน ป.ป.ช. เสนอการ
บูณราการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดําเนินงา (Tntegrity Assessment) ละดัชนีความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐของสํานักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกันและสร้างเครื่องมือประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิง
ภาพลักษณ์ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) โดยมีเป้าหมายคือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายทั้ง 7,571 แห่ง โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส และเป็น
ธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนําผลที่ได้จากประเมินเพื่อใช้ในการกําหนดนโยบายการส่งเสริม
ธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพ
ลักษ์

-2ที่ดีขึ้นในอนาคตและเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลระเว
จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ขององค์การบริหาร
ส่วนตํา บลระเว และเพื่อให้ทุกหน่ วยงานในองค์ การบริ หารส่ว นตําบลระเว ใช้เป็ นกรอบแนวทางในการ
ดํ า เนิ น การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ขององค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ า บลระเว ทั้ ง นี้ ได้ มุ่ งเน้ น ให้ ก าร
ดําเนินการป้องกันละปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลระเว เป็นไปอย่างต่อเนื่องสร้าง
ระบบราชการที่ มีความโปร่ งใส จั ด ระบบการตรวจสอบและประเมิ น ผลสั มฤทธิ์ ต ามมาตรฐานคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม ความคุ้ มค่ า เปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสาร ปรั บ ปรุ งระบบการปฏิ บั ติ ง านให้ เ กิ ด ความโปร่ งใส มี
ประสิทธิภาพ และสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตสํานึกค่านิยมของสังคมให้
ประชาชนร่ว มกัน ต่อต้า นการทุ จริ ตประพฤติ มิช อบของเจ้ าหน้า ที่ของรั ฐ ซึ่ งเป็นเรื่องที่ สอดคล้ องกับ พระ
ราชกฤษฏีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
องค์กรบริหารส่วนตําบลระเว ได้เล็งเห็นถึงถึงความสําคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฎิบัติราชการ จึงได้
จัดทําแผนปฎิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นแผนปฎิบัติ
การดําเนิ นการเรื่องความโปร่งใสในการดําเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (Integripy
and
Transparency Assessment-ITA) ประจําปี พ.ศ. 2560 อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้
สามารถทํางานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วมสามารถใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบตลอดจนสามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามแผนจังหวัดอุบลราชธานีใส
สะอาด
วิสัยทัศน์
“องค์การบริหารส่วนตําบลระเว ยึคดหลักธรรมาภิบาล ประสานป้องกันและปราบปรามการทุจริต”
พันธกิจ (Mission)
1. เสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยม ในการปฎิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ของการบริหารส่วนตําบล
ระเว ยึดหลักธรรมาภิบาล
2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลระเว
3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. สร้างกลไกลและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลระเว ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตําบลระเว อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
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ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลระเว
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลระเว
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม สร้างเสริม จิตสํานึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลระเว บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขรับผิดชอบต่อ
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลระเว รวมทั้ งการรณรงค์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา
การพัฒนา ตลอดจนวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลระเว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
1.ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุก
หน่วยงาน ทุกส่วนราชการ
2.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลระเวมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมี
การฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 ส่งเสริ มให้ เ จ้ าหน้ า ที่ขององค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ าบลระเว ได้ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติต นตาม
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล การปฏิ บั ติ งาน การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นของเจ้ า หน้ า ที่ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลระเว ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
3.ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดย
ให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสกลักของชาติ
3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลระเว ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ ให้ สั ง คมมี ค่ า นิ ย ม ยกย่ อ ง เชิ ด ชู และเห็ น
คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัดคุณธรรมและจริยธรรม
3.3 ส่งเสริม เชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลระเว

3.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลระเว
-4ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลระเวในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตําบลระเว เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาค
ประชาชนให้เป็นกลไกลในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
1.บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตําบลระเว กับองค์กรทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.1 การประสานความร่วมทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วน
ตําบลระเวกับองค์กรทุกภาคส่วน
1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ข่าวกลาง” เพื่อดําเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตขององค์การบริหารส่วนตําบลระเว ตลอดจนการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ ย นข้ อมู ล ข่ า วสารด้ า นการทุ จ ริ ต หรื อประพฤติ มิช อบในองค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ า บลระเว จากทุ ก
หน่วยงาน เพื่อนําไปประมวล วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง
และเป็นอิสระในการทําหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
1.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อทราบเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการ
ป้องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตในองค์ การบริห ารส่ว นตํ าบลระเว โดยให้ มีเ ว็บ บอร์ด เพื่ อติ ดต่ อสื่ อสาร
ระหว่างกัน
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ในองค์การบริหารส่วนตําบลระเว
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตําบลระเว
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2.4 กําหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชน เป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลระเว

-5ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตําบลระเว
วัตถุประสงค์
เพื่ อมุ่ งพั ฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุ ม และถ่ ว งดุ ลการใช้ อํา นาจให้เ หมาะสม
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอํานาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศ
บัญญัติข้อบังคับที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลอํานาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ
1.1 ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตําบลระเวที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากําลังการบริหารงานบุคล และงบประมารที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ
1.2 ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตําบลระเว สร้างระบบการตรวจสอบการบริหาร
ราชการ โดยกําหนดให้แยกอํานาจการบริหารงานออกจากอํานาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือ
ยับยั้งอีกอํานาจหนึ่งได้
1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อํานาจระหว่างหน่วยงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลระเวด้วยกันเอง
1.4 ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อํานาจในการ
ปฎิบัติงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม
2. สร้างกลไกลความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลระเวกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลระเวกับ
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริการส่วนตําบลระเว
วัตถุประสงค์
เพื่อมุ้งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.1 กําหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันปละปราบปรามการ
ทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ
1.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ตลอดจน
ให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study)
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ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตําบลระเว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลระเว
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรการ/แนวทาง
ดําเนินการ
1.ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการ/กิจกรรม
1.ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตําบลระเว

2.1โครงการอบรมคุณธรรม
2.ส่งเสริมให้
จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
บุคลากรทุกระดับได้ ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
เรียนรู้และ
ท้องถิ่น (Integrity and
ปฏิบัติงานตามหลัก Transparency Assessment –
ธรรมาภิบาล
ITA)

ปีงบประมาณ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
250,000 250,000 250,000

40,000

40,000

40,000

2.2โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

40,000

40,000

40,000

2.3จัดทําคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับ
และระเบียบที่เกี่ยวข้องประจําตัว
บุคลากรทุกคน

-

-

-

3.1โครงการคัดเลือกบุคลากร
ดีเด่น

-

-

-

-

-

-

3.ส่งเสริมค่านิยม
การยกย่องและเชิดชู
ความดี ความ
3.2ประกวดคําขวัญ บทความ
ซื่อสัตย์สุจริต
ด้านการป้องกันการทุจริต

หมายเหตุ

-7ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทาง
ดําเนินการ
1.บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหารทุจริต
ประพฤติมิชอบ

โครงการ/กิจกรรม
1.1โครงการรับฟังความคิดเห็นเวที
ประชาคม
1.2จัดทําตู้ ปณ. และเว็ปไซต์ แจ้ง
เหตุทุจริต
1.3จัดทําตู้รับฟังความคิดเห็นและ
แจ้งเหตุทุจริต ตามหมู่บ้าน
1.4จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แลศูนย์ดํารงธรรม

ปีงบประมาณ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
5,000
-

-

5,000

-

-

5,000

-

-

-

2.ส่งเสริมการมีส่วน 2.1จัดตั้งเครือข่ายป้องกันและเฝ้า
ร่วมของประชาชน ระวังการทุจริตระหว่างชุมชนและ
องค์กร
2.ส่งเสริมให้
2.2จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการ
บุคลากรทุกระดับได้ ทุจริต
เรียนรู้และ
2.3แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็น
ปฏิบัติงานตามหลัก คณะกรรมการในการดําเนินงาน
ธรรมาภิบาล
ต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบล
ระเว
2.4ฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
ตรวจสอบและแจ้งข่าวการทุจริต
แก่ประชาชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.ส่งเสริมค่านิยม
3.1กิจกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบ
การยกย่องและเชิดชู ด้านความซื่อสัตย์สุจริตประจําปี
ความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริต

-

-

-

หมายเหตุ

-8ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตําบลระเว
มาตรการ/แนวทาง
ดําเนินการ
1.จัดทําระบบ
ตรวจสอบ ควบคุม
และถ่วงดุลให้
เหมาะสม

โครงการ/กิจกรรม
1.1จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน
1.2จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
1.3จัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารราคากลาง ทางประกาศ
และเว็ปไซต์
1.4จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายเงินและเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ

2.ส่งเสริมการมีส่วน 2.1จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร่วมของประชาชน 2.2จัดโครงการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพบสื่อมวลชน

ปีงบประมาณ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตําบลระเว
มาตรการ/แนวทาง
ดําเนินการ
1.พัฒนาสมรรถนะ
และขีด
ความสามารถ
เจ้าหน้าที่รัฐในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

โครงการ/กิจกรรม
1.1จัดส่งเจ้าหน้าที่ของ อบต. เข้า
อบรมหลักสูตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งในและ
ต่างประเทศ
1.2จัดทําศูนย์ข้อมูลความรู้กลาง
ด้านการป้องกันและปรามการ
ทุจริต

ปีงบประมาณ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
-

-

-

-

หมายเหตุ

ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลระเว
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตําบลระเว ประจําปี 2560
...........................................
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ทําบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น กําหนดให้มีการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment
(ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยทางสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment ) และ
ดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่ วยงานภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตําบลระเว ได้จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลระเว ประจําปี 2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้การ
จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลระเว เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2560

( นางศุภร คูณผล )
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลระเว

