๑
แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
หลักการเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อานาจรัฐ ในการ
ปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่ง
ดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจ
ในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้ นภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการปฏิบัติงาน
และการดาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและ ประเทศชาติซึ่งอาจมีสาเหตุมา
จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยมิ ช อบ หรื อ ได้ ใ ช้ อ านาจในต าแหน่ ง หน้ า ที่ เ พื่ อ แสวงหา
ผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมา
เป็นเวลานาน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซ้อนของปัญหาการทุจริต ซึ่งทาง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยให้ทุกส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้น
เพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรร
มาภิ บ าล และการป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในภาครั ฐ เป็ น นโยบายส าคั ญ ของรั ฐ บาล
กระทรวงมหาดไทย ได้จั ดทาบั น ทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อ
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดในแผน พัฒนาท้องถิ่น
๔ ปี และเป็นการสอดคล้องกับการกาหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) โดยทางสานักงาน ป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของ
สานักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกัน และสร้างเครื่องมือประเมินที่ผนวกหลั กการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception
Base) และหลั กฐานเชิงประจั กษ์( Evidence Base) โดยมีเป้าหมายคือ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นเป้าหมายทั้ ง
๗,๕๗๑ แห่ง โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนาผลที่ได้
จากการประเมินเพื่อใช้ในการกาหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต พัฒนาคุ ณธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต และเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม จึงได้จัดทาแผน
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประ
พฤติมิชอบภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม และเพื่อให้
ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต

๒
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม เป็นไปอย่างต่อเนื่องสร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจ
สอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่ว นร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิต
สานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอด
คล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนศรีชุม ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และ
การพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต ขึ้นเพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการดาเนินการเรื่องโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพิ่มประสิ ทธิภ าพในองค์กรให้ ส ามารถ
ทางานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามแผนจังหวัดพะเยาใสสะอาด
วิสัยทัศน์ (vison) “บริหารด้วยความโปร่งใส ใส่ใจให้บริการ ประสานประโยชน์เพื่อส่วนรวม”
พันธกิจ ( Mission )
๑. เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอน
ศรีชุม ตามหลักธรรมาภิบาล
๒. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม
๓. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๔. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนศรีชุมให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอนศรีชุม อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ ในด้านยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบ องค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม ได้กาหนดไว้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกั นและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม
โดยมีรายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

๓
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม
……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุมบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม รวมทั้งการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานมี
วินัย เคารพ กฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒ ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
๑.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกหน่วยงาน
๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
๒.๑ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึก
อบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม
๒.๓ ควบคุม กากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนศรีชุม ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
๓. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดยให้ยึดถือ
เป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ
๓.๑ ส่ งเสริ มการสร้ างแรงจู งใจให้ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลดอนศรีชุม ปฏิบั ติห น้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๓.๒ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
๓.๓ ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม
๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วัตถุประสงค์
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม ในการป้องกันและ
แก้ไขปั ญหาการทุจ ริ ตและประพฤติมิช อบ ส่ งเสริมบทบาทและการมีส่ ว นร่ว มของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาค

๔
ประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม กับองค์กรทุกภาคส่วนในการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑.๑ ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม
กับองค์กรทุกภาคส่วน
๑.๒ ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพื่อดาเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุมตลอดจนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุมจากทุกหน่วยงานเพื่อนาไปประมวล
วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง และ เป็นอิสระใน
การทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทาการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุมโดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ใน
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม
๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริต และประ
พฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม
๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลายรวมทั้งสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
๒.๔ กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
๒.๕ ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม
วัตถุประสงค์ มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอานาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
กับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาข้อบัญญัติ ข้อบังคับที่
เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มี ประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
๑.๑ ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม ที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
๑.๒ มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากาลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับภารกิจและความรับผิดชอบ

๕
๑.๓ ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม สร้างระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ
โดย กาหนดให้แยกอานาจการบริหารงานออกจากอานาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถ่วงดุล หรือยับยั้งอีกอานาจ
หนึ่งได้
๑.๔ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนศรีชุม ด้วยกันเอง
๑.๕ ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม กากับ ติดตามประเมินผลการใช้อานาจในการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็น ธรรม
๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม กับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่ างองค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม กับภาค
เอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้
สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชา
ชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑.๑ กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
๑.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้

๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรการ/แนวทาง
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ๑.ฝึกอบรมให้ ความรู้ความเข้าใจการดาเนิน ชีวิต
และการด าเนิ น ชี วิ ต ตาม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่บุคลากร
หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม
พอเพียง

ปี
๒๕๖๐
๕,๐๐๐

ปี
๒๕๖๑
๕,๐๐๐

ปีงบประมาณ
ปี
๒๔๖๒
๕,๐๐๐

๒. ส่งเสริมให้บุคลากรทุก ๒.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงาน
ระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาล
งานตามหลักธรรมาภิบาล ๒.๒ จัดทาประกาศประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร
ทั้งฝ่ายประจาและฝ่ายการเมือง
๒.๓ จัดทาคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับและ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องประจาตัวบุคลากร ทุกคน

-

-

๒๐,๐๐๐

-

๑๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

ปี
๒๕๖๓
๕,๐๐๐

ปี
๒๕๖๔
๕,๐๐๐

หมายเหตุ

ไม่ใช้
งบประมาณ
-

-

-

-

-

๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการ/แนวทาง
ดาเนินการ
๑. บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ

โครงการ/กิจกรรม
๑.๑ โครงการรับฟังความคิดเห็นเวทีผ่านประชาคม
๑.๒ จัดทาตู้รับฟังความคิดเห็น / เวปไซต์ แจ้งเหตุ
ทุจริต
๑.๓ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่ ว ม ๒.๑ แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการ ใน
ของประชาชน
การดาเนินงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนศรีชุม

ปี
๒๕๖๐
๕,๐๐๐

ปี
๒๕๖๑
๕,๐๐๐

ปีงบประมาณ
ปี
๒๔๖๒
๕,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

ปี
๒๕๖๓
๕,๐๐๐

ปี
๒๕๖๔
๕,๐๐๐

-

-

-

-

หมายเหตุ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม
มาตรการ/แนวทาง
ดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

๑. จัดทาระบบตรวจสอบ ๑.๑ จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการ
ควบคุ ม และถ่ ว งดุ ล ให้ ควบคุมภายใน
เหมาะสม
๑.๒ จัดทากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ราคา
กลาง ทางประกาศ และเวปไซต์
๑.๓ จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้จ่าย
เงิน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
๒. สร้างกลไกความร่วมมือ ๒.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระหว่าง หน่วยงานกับภาค
เอกชน

ปี
๒๕๖๐
-

ปี
๒๕๖๑
-

ปีงบประมาณ
ปี
๒๔๖๒
-

-

-

-

ปี
๒๕๖๓
-

ปี
๒๕๖๔
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

ไม่ใช้
งบประมาณ

๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม
มาตรการ/แนวทาง
ดาเนินการ
๑. พั ฒ นาสมรรถนะและ
ขีดความสามารถเจ้ าหน้า
ที่ รั ฐ ในการป้ อ งกั น และ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

โครงการ/กิจกรรม
๑.๑ จัดส่งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เข้ารั บ การอบรมหลั กสู ตรการป้อ งกั นและปราบ
ปรามการทุจริต
๑.๒ จัดทาศูนย์ข้อมูลความรู้กลางด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

ปี
๒๕๖๐
๑๐,๐๐๐

-

ปีงบประมาณ
ปี
ปี
ปี
๒๕๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

-

-

-

ปี
๒๕๖๔
๑๐,๐๐๐

-

หมายเหตุ

ไม่ใช้
งบประมาณ

