ส่วนที่ 1
บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นที่สาคัญ จึงต้องมีหลักการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งหลักการบริหารที่มีกระแสสาคัญในช่วงนี้ คือ การบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล ในปี 2546 รัฐได้มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good
Governance) ซึ่งในมาตรา 52 ระบุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามแนวทางการของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอา
นวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นราชการส่วน
ท้องถิ่นที่สามารถดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามกฎหมาย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสาคัญต่อชุมชน เป็น
องค์กรพื้นฐานของการบริหารงานภาครัฐและเป็นกลไกลที่สาคัญต่อชุมชน เป็นองค์กรพื้นฐานของการบริหารงาน
ภาครัฐและเป็นกลไกที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศในระดับตาบล ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพสูง
มากในการบริหารงานภาครัฐในระดับท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดกับประชาชน จึงสามารถทราบความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่รวมถึงยังรู้แนวทางในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี มีความคล่องตัวในการบริหารงานและยังเป็น
องค์กรที่สามารถระดมสรรพกาลังจากภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการ
สะท้อนปัญหาและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
จากการศึกษาและวิเคราะห์ของนักวิชาการต่าง ๆ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนราชการที่มี
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงมากที่สุดในประเทศไทย โดยนักการเมืองท้องถิ่นร่วมมือกับข้าราชการ โดยปัญหาการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลุกลามเกิดขึ้นมากในปัจจุบัน
สะท้อนให้เห็นถึงการหยั่งรากฝังลึกของ
ขบวนการทุจริตในสังคม ทั้งในเมืองและในชนบท โดยมีรายงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ระบุว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตถึงปีละ 12,000 คดี
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้
บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทา
ให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
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6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่
พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง
กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการ
ทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้าง
และโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือ
ว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริต
เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์บัง
หลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
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หลักการเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อานาจรัฐในการ
ปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆซึ่ง
ดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีความเข้าใจใน
สภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลางในการปฏิบัติงานและ
การดาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติซึ่งอาจมีสาเหตุ มา
จากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือได้ใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทย
ที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานและนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงขนาดและความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริตซึ่ง
ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) . ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่๖๙ /๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการ
หรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดย
ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ
เฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้กาหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นนโยบายสาคัญ
ของรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ และคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทจริตระยะที่๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติโดยกาหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี
และเป็นการสอดคล้องกับการกาหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
โดยทางสานักงานป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน (Integrity Assessment)
และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสานักงานป .ป.ช. เข้าด้วยกันและสร้างเครื่องมือประเมินที่ผนวก
หลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์(Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) โดยมีเป้าหมายคือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายทั้ง๗,๕๗๑ แห่งโดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและนาผลที่ได้จากการประเมินเพื่อใช้ในการกาหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาล และป้องกัน
การทุจริตพัฒนาคุณธรรม และความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคตและเป็น
การปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง จึงได้จัดแผนปฏิบัติ
การป้องกันทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบของภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตาบลกาปังและเพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบล
กาปัง ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง
ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลกาปังเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใสจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2560 – 2563)
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จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
องค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการดาเนินการ เรื่องโปร่งใสในการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจาปี ๒๕๖ 1 อันจะเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรให้สามารถทางานด้วยความโปร่งใสตามหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมโดยประชาชนมีส่วน
ร่วมสามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบตลอดจนสามารถตรวจสอบได้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต
(Zero Tolerance & Clean Thailand)”
ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหนา จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน
ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
พันธกิจ ( Mission )
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 4 ปีข้างหน้า จะเป็นการดาเนินงานทางานแบบบูรณา
การทั้งระบบ เริ่มจากการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในดารงชีวิต
ตั้งแต่พื้นฐานของความคิดที่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติ ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
การทางานที่มีการขับเคลื่อนนโยบายโปร่งใส หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และมีกลไกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เพราะประชาชนสามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของ
ชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งนี้เพื่อยกระดับธรรมมาภิบาล ความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานในทุกมิติภายในปี พ.ศ.2564
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลกาปังใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง
2. เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรงปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2560 – 2563)
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3. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็ง
4. เพื่อให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง
5. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง
เป้าหมาย
1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาขององค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง
ตลอดจนประชาชน มี
จิตสานึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝ่าย
2. องค์การบริหารส่วนตาบลกาปังมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง
3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริต ภาครัฐ
4. องค์การบริหารส่วนตาบลกาปังสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุม และถ่วงดุลการใช้
อานาจให้เหมาะสม
5. องค์การบริหารส่วนตาบลกาปังพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1.คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลกาปัง มีจิตสาสานึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
2.ประชาชนมีจิตสานึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบล
กาปัง
3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระทา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต
6. องค์การบริหารส่วนตาบลกาปังได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการป้องกันการ
ทุจริต
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กรอบแนวคิดในการดาเนินการ
1.ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการ
3.ข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
4.วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของโครงการ
เหตุผลการจัดทาแผนป้องกันการทุจริต
1.เพื่อสร้างหลักประกันองค์การด้านเจตนารมณ์ของแนวทางปฏิบัติ
2.ยกระดับความน่าเชื่อถือต่อหน่วยงานราชการและประชาชน
3.ยกระดับการทางานของท้องถิ่นให้มีขั้นตอนภายใต้กระบวนการโปร่งใสและมีส่วนร่วมกับประชาชน
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ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตองค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป้าหมาย
“สร้างสังคมที่ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ”
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีทัศนคติวิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง รวมทั้งการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย
เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลกาปังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต่อต้านการทุจริต
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ให้มีจิตสาธารณะ
๒. ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริตนาหลัก
- นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงาน
ต่อต้านการทุจริต
- พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
- สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
- สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือ
กฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทาง กฎหมาย บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
- บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
เป้าหมาย
๑. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
๒. ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ยึดถือปฏิบัติของพนักงาน/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีกรอบนโยบายและคู่มือการดาเนินการ/การทารายงานสรุป เพื่อใช้ในการ
ติดตามประเมินผลเพื่อมิให้เกิดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง รวมทั้งการ
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รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานมีวินัยเคารพกฎหมาย กฎและระเบียบที่จะเป็นกลไกในการแก้ไข
ปัญหาการพัฒนาตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบล
กาปัง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
- พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
- พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
- กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ
๒.
ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓“พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
เป้าหมาย
๑. กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการทางาน
เชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
๒. มีการบูรณาการ การทางานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต
๓. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต
วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสมชัดเจน
และมีประสิทธิภาพส่งเสริมการกระจายอานาจสู่ระดับกองสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเทศบัญญัติข้อบังคับ
ที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
๒.๑ พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
๒.๒ พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ในการป้องกันการทุจริต
๒.๓ เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการ
ป้องกันการทุจริต
๒.๔พัฒนากลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต
๒. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
๒.๑ สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2560 – 2563)
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๒.๒
กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
๓. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
๓.๑
พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มี
ความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
๓.๒ ต่อยอด ขยายผลองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สาหรับการป้องกันการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
เป้าหมาย
๑. การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๒. คดีการทุจริตและการกระทาทุจริตลดน้อยลง
วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งพัฒนาระบบการร้องเรียนของหน่วยงานให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง หรือจัดส่งเอกสาร เพิ่มการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไข
สภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่องสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติ
กับองค์กรทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันการทุจริต
๑.๑ การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มี
ความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
๑.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2563)
มิติ
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

1.1 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหาร
ข้าราชการ
การเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น
และฝ่ายประจา
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1.1.1.ด้วยการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน
(1) โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
(2) โครงการสมุดความดี
พนักงานจ้าง
1.1.2 ด้วยความประพฤติ
ตามประมวลจริยธรรม
(1) โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม
ให้แก่คณะผู้บริหาร
(2) โครงการพัฒนานักเรียน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ตาบลกาปัง

1.1.3 ด้วยการไม่กระทา
ให้เกิดการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์/ผลประโยชน์
ทับซ้อน
(1) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) มาตรการ “ปลูกฝังองค์
ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Conflict of
Interest”
รวม ภารกิจตาม
จานวน 4 โครงการ
มิติ 1.1
1 กิจกรรม
1 มาตรการ
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ปี ๒๕60
ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

0

0

0

0

0

0

0

0

50,000

50,000

50,000

50,000

หมายเหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

1.2 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น

1.2.1 สร้างจิตสานึกและ
ตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต
(1) สร้างค่านิยม สังคม
คุณธรรมต้านการทุจริต
1.2.2 สร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ
(1) การจัดอบรมให้ความรู้
กับประชาชนภายในตาบล
กาปัง เช่น ภาษีโรงเรียน
ภาษีป้าย ภาษีบารุงท้องที่
แผนที่ภาษี การจัดซื้อจัด
จ้าง การพัสดุ
(2) การปรับปรุงฐานข้อมูล
ในการจัดทาแผนที่ภาษี
1.2.3 สร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักในการ
ปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
(1) โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
(2)โครงการส่งเสริมอาชีพ
ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
รวม ภารกิจตาม
จานวน 3 โครงการ
มิติ 1.2
3 กิจกรรม
1.3 การสร้าง
1.3.1 ในความซื่อสัตว์
จิตสานึกและ
สุจริต
ความตระหนักแก่ (1) นาหลักสูตรโตไปไม่
เด็กและเยาวชน โกงมาปรับใช้ในศูนย์

ปี ๒๕60
ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

30,000

30,000

30,000

30,000

150,000

150,000

150,000

150,000

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

230,000

230,000

230,000

230,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ

พัฒนาเด็กเล็ก
1.3.2 สร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต

(1) เสริมประสบการณ์
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
(2) จัดทาประวัติบอก
เล่าชุมชน/หมู่บ้านและ
ตาบล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2560 – 2563)

หน้า 11

มิติ

มิติ 2
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี ๒๕60
ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0
0

1.3.3.สร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักในจิต
สาธารณะ
(1) สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักในจิตสาธารณะ
( 2) โครงการเรียน
30,000
30,000
30,000
30,000
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ของเยาวชนและประชาชน
ตาบลกาปัง
รวม ภารกิจตาม จานวน 3 กิจกรรม
30,000
30,000
30,000
30,000
มิติ 1.3
1 โครงการ
1 มาตรการ
280,000 280,000 280,000 280,000
รวม มิติ ที่ 1
8 กิจกรรม
7 โครงการ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/
ปี ๒๕60
ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
มาตรการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2.1 แสดง
( 1) กิจกรรมประกาศ
0
0
0
0
เจตจานงทาง
เจตจานงต่อต้านการทุจริต
การเมืองในการ ของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ต่อต้านการทุจริต ส่วนท้องถิ่น
ของผู้บริหาร
0
0
0
0
(2) โครงการเสริมสร้าง

คุณธรรมและจริยธรรม
ให้แก่คณะผู้บริหาร
(3) ผู้บริหารประกาศ
นโยบายเกี่ยวกับความ
โปร่งใส/ตรวจสอบได้
รวมภารกิจตาม
มิติ 2.1

จานวน 1 มาตรการ
1 กิจกรรม
1 โครงการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2560 – 2563)

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หน้า 12

มิติ

ภารกิจตามมิติ
2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใน
ในการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามหลักคุณธรรม
(1) มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล
(2) มาตรการออกคาสั่ง
มอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าส่วนราชการ
(3) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน”
2.2.2 สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารการเงิน
งบประมาณ การจัดหา
พัสดุฯโดยยึดถือตาม
กฎหมาย ระเบียบอย่าง
เคร่งครัด
(1) กิจกรรม “ควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี”
(2) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหา
พัสดุ”
(3) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ”
(4) โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัด
จ้าง

ปี ๒๕60
ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ

2.2.3.สร้างความโปร่งใสใน
การให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2560 – 2563)

หน้า 13

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

(1) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ
(2) โครงการจ้างสารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
(3) กิจกรรมการใช้บัตรคิวใน
การติดต่อราชการ
(4) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน”
รวมภารกิจตาม จานวน 3 มาตรการ
มิติ 2.2
6 กิจกรรม
2 โครงการ
2.3 มาตรการ
2.3.1 จัดทาแผนภูมิ
การใช้ดุลยพินิจ ขั้นตอน ระยะเวลา
และใช้อานาจ
ดาเนินการ บริการ
หน้าที่ให้เป็นไป ประชาชน เปิดเผย ณ ที่ทา
ตามหลักการ
การและในระบบ
บริหารกิจการ
สารสนเทศขององค์กร
บ้านเมือง
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ดี
(1) กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
(2) โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ
2.3.2 มีการกระจาย
อานาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง การ
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือ
ดาเนินการอื่นใดของผู้มี
อานาจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(1) มาตรการการมอบ
อานาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
(2) มาตรการมอบอานาจ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2560 – 2563)

ปี ๒๕60
ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ

หน้า 14

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ของนายก อบต.
(3) มาตรการการออกคาสั่ง
มอบหมายของนายก อบต.
ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วน
ราชการ
รวม ภารกิจตาม จานวน 3 มาตรการ
มิติ 2.3
1 กิจกรรม
1 โครงการ
2.4 การเชิดชู
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติ
เกียรติแก่
ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มี
หน่วยงาน/บุคคล คุณธรรมจริยธรรม
ในการดาเนิน
(1) โครงการสร้างความ
กิจการการ
ปรองดองและ
ประพฤติปฏิบัติ สมานฉันท์ของคนใน
ตนให้เป็นที่
ชาติ
ประจักษ์
2.4.2. ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น
(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
(2) กิจกรรมรวมพลัง

สร้างความสะอาด Big
cleaning Day
2.4.3. ยกย่องเชิดชูเกียรติที่
ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวมภารกิจตาม
มิติ 2.4
2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต

จานวน 3 กิจกรรม
1 โครงการ
2.5.1.ดาเนินการให้มี
ข้อตกลงระหว่างบุคลากร
ในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม และการบริหาร
ราชการกิจการบ้านเมืองที่
ดี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2560 – 2563)

ปี ๒๕60
ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0

0

0

0

0

0

0

0

20,000

20,000

20,000

20,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,000

20,000

20,000

20,000

หมายเหตุ

หน้า 15

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
(1) มาตรการ
“จัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ”
(2) กิจกรรม “การจัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
กาปัง”
2.5.2. มีการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ
จังหวัด อาเภอที่ได้
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแล การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) กิจกรรม ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแล การปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกา
ปัง
(2) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ”
(3) มาตรการ
“แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”
2.5.3. ดาเนินการให้มีเจ้าที่
ที่รับผิดชอบดาเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมี
เรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคคล
ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่โดยมิชอบ
(1) มาตรการ “ดาเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2560 – 2563)

ปี ๒๕60
ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ

หน้า 16

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

องค์การบริหารส่วนตาบลกา
ปังว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอานาจหน้าที่โดย
มิชอบ”
รวมภารกิจตาม จานวน 4 มาตรการ
มิติ 2.5
2 กิจกรรม
รวม มิติที่ 2
มิติ

ภารกิจตามมิติ

3. การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอานวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน

11 มาตรการ
13 กิจกรรม
5 โครงการ
โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
3.1.1.จัดให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารตามกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ
( 1) โครงการจัดทา
ค่าบริการพื้นที่เว็ปไซต์รายปี
และค่าธรรมเนียมขื่อโมเม
นเนมรายปี เว็ปไซต์ ของ
อบต.กาปัง
(2) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลกาปัง”
(3) โครงการให้ความรู้ ให้
ความรู้แก่พนักงานส่วน
ตาบลและประชาชนทั่วไป
เรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540”

ปี ๒๕60
ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

20,000

20,000

20,000

20,000

ปี ๒๕60
ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

7,000

7,000

7,000

7,000

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ

หมายเหตุ

3.1.2.มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การ
บริการงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคานวณ
ราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2560 – 2563)

หน้า 17

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
กาหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้
(1) กิจกรรม “การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน
การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน
ของ อบต. และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน
การคลัง”

ปี ๒๕60
ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

3.1.3. มีการปิดประกาศ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติราขการ
ที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน
(1) เผยแพร่ข้อมูลการ
0
ให้บริการต่าง ๆ กฎเกณฑ์
ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ
และสถานที่ให้บริการอย่าง
ชัดเจน
รวมภารกิจตาม จานวน 3 กิจกรรม
7,000
มิติ 3.1
2 โครงการ
3.2 การรับฟัง
3.2.1 มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็น การ ความคิดเห็นของประชาชน
รับและตอบสนอง ในการดาเนินกิจการตาม
เรื่องร้องเรียน/
อานาจหน้าที่ขององค์กร
ร้องทุกข์ของ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาชน
โดยเฉพาะการดาเนินกิจการ
ที่จะมีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น
(1) โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวนบูรณา 50,000
การจัดทาแผนพัฒนาและ
แผนชุมชน
(2) กิจกรรมการดาเนินงาน
0
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกา
ปัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2560 – 2563)

0

0

0

0

0

0

7,000

7,000

7,000

50,000

50,000

50,000

0

0

0

หมายเหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
3.2.2.มีช่องทางให้
ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกได้
โดยสะดวก
(1)โครงการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกาปังเคลื่อนที่
(2)การดาเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
กาปัง
3.2.3. มีรายงานหรือแจ้ง
เป็นหลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ทราบถึงการได้รับรื่อง
ระยะเวลาและผลการ
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(1) กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

รวมภารกิจตาม
มิติ 3.2
3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหาร กิจการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จานวน 2 กิจกรรม
2 โครงการ
3.3.1.ดาเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนพัฒนา การ
จัดทางบประมาณ
(1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกาปัง
(2) กิจกรรมประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมตาบล ประจาปี
(3) กิจกรรมการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดทา
แผนชุมชน
3.3.2. ดาเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดหาพัสดุ
(1) มาตรการแต่งตั้งตัวแทน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2560 – 2563)

ปี ๒๕60
ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
50,000

0
50,000

0
50,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ

0
50,000
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง
3.3.3.ดาเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน
(1) กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
กาปัง
รวมภารกิจตาม จานวน 2 มาตรการ
มิติ 3.3
3 กิจกรรม
2 มาตรการ
รวม มิติที่ 3
8 กิจกรรม
4 โครงการ
4การเสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด

4.1.1.มีการจัดทาและ
รายงานการจัดทาระบบ
ควบคุมภายในให้ผู้กากับ
ดูแล
(1) โครงการจัดทาแผนการ
ตรวจสอบภายในประจาปี
ประจาปี
(2) โครงการจัดทารายงาน
การควบคุมภายใน
4.1.2.มีการติดตาม
ประเมินระบบควบคุม
ภายใน โดยดาเนินการให้มี
การจัดทาแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และ
รายงานผลการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในให้
ผู้กากับดูแล
(1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

รวมภารกิจตาม จานวน 1 กิจกรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2560 – 2563)

ปี ๒๕60
ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

57,000

57,000

57,000

57,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

มิติ 4.1
4.2 การ
สนับสนุนให้ ภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือ
การบริหาร
ราชการ ตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ดาเนินการได้

2 โครงการ
4.2.1.ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย
ข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้าง
(1) มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้ง การโอน
ย้าย
4.2.2.ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กากับดูแลการ
บริหารงบประมาณ การ
รับ-จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของทางราชการ
(1) กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่าย
และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตาบลกาปัง
4.2.3.ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กากับดูแล
จัดหาพัสดุ
(1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน

รวมภารกิจตาม จานวน 1 มาตรการ
มิติ 4.2
2 กิจกรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2560 – 2563)

ปี ๒๕60
ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น

4.3.1.ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีความรู้ ความ
เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
กาหนดไว้
(1) กิจกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น

4.3.2.ส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการและวิธีการที่
กฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้โดย
ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
(1) กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
รวมภารกิจตาม จานวน 2 กิจกรรม
มิติ 4.3

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2560 – 2563)

ปี ๒๕60
ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน
( Community)
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการ
ทุจริต

4.4.1.ส่งเสริมให้มีการ
ดาเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต
(1) มาตรการเฝ้าระวังการ
คอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน
(2) มาตรการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต

4.4.2.บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
(1) กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต
รวมภารกิจตาม จานวน 2 มาตรการ
มิติ 4.4
1 กิจกรรม
รวมมิติที่ 4
รวมทั้ง 4 มิติ

3 มาตรการ
6 กิจกรรม
2 โครงการ
17 มาตรการ
34 กิจกรรม
18 โครงการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2560 – 2563)

ปี ๒๕60
ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

390,000

390,000

390,000

390,000

หมายเหตุ
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ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2560 – 2563)

หน้า 24

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง 4 ปี
(พ.ศ.2560 – 2563)
********************************
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ซึ่งยุทธศาสตร์
ชาติฯ กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง จึงแสดง
เจตจานงในการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.256 0 – 256 3) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตาบลกาปังต่อไป องค์การบริหารส่วนตาบลกาปังจึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง 4 ปี(พ.ศ.2560 – 2563) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

( นายมีชัย จงสันเทียะ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง
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คานา
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ พัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ทาให้เกิด
ความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ
การเมืองการปกครองและการ
บริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่ หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักใน
การขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมนานา
อารยประเทศ ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไป พร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบมีวินัย
ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้ง เข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคาสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กาหนดมาตรการ
หรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการ บริหารงานและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิด การทุจริตได้
เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วน
ตาบลกาปัง จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2560 – 2563) ขององค์การบริหารส่วนตาบลกา
ปัง ขึ้น เพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการถือ
ปฏิบัติตาม คาสั่ง 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบาย
ระดับชาติ ด้วย
สานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง
อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
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