ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนมูล
เรื่อง แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนมูล อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนมูล ได้จัดทาจัดทาแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนมูล ใช้
เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนมูล
ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนมูล เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้
ประชาชนร่ วมกันต่อต้านการทุจ ริตประพฤติมิช อบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้ องกับพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254๖
เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่ว นราชการและ
หน่ว ยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่ว น
ราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ
พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการและปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนมูล จึงขอประชาสัมพันธ์
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

(นายสมบูรณ์ ราชคม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนมูล

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนมูล
อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนมูล อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
หลักการและเหตุผล
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบ ายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนมูล จึงได้จัดทาแผน
ป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ศรีดอนมูล และเพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนมูล ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนมูล ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนมูล เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่ มี
ความโปร่ งใส จั ดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า
เปิ ดเผยข้อมูล ข่าวสาร ปรั บ ปรุ งระบบการปฏิบัติงานให้ เกิดความโปร่งใส มีประสิ ทธิภ าพและสนับสนุนภาค
ประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254๖
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยม ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนมูล
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบภาครัฐ
2. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนมูลกับทุกภาค
ส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครั ฐ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ
3. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลศรี ด อนมู ล ในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-2เป้าหมาย
1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนมูล
ตลอดจนประชาชน มีจิตสานึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิ
ชอบทุกฝ่าย
2. องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนมูล มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง
3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ
4. องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนมูล สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ
ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม
5. องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนมูล พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1.คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล/ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนมูล มีจิตสาสานึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใส
2.ประชาชนมีจิตสานึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตาบลศรีดอนมูล
3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลด
โอกาสในการกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต
6. องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนมูล ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชน
ในการป้องกันการทุจริต

มิติที่
มิติที่
มิติที่
มิติที่

1
2
3
4

การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเป้าหมายผลผลิต
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
(หน่วยนับ)
แผนงาน/โครงการ/
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
-เชิงปริมาณ
ผลลัพธ์
กิจกรรม
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
-เชิงคุณภาพ
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
1. ปลูกจิตสานึก 1.1 บูรณาการทุก 1.1 โครงการ
1.1 ร้อยละ 80
1
1
1
1
1
ผู้บริหาร
ค่านิยม คุณธรรม ภาคส่วนเพื่อต่อต้าน ฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ของทุกภาคส่วนเกิด โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ สมาชิกสภา
จริยธรรมและ
การทุจริต
คุณธรรม จริยธรรม การตื่นตัวและร่วม
ท้องถิ่น
สร้างวินัยแก่ทุก 1.2 สร้างความ
การป้องกันการ
ต่อต้านการทุจริต
พนักงาน ลูกจ้าง
ภาคส่วน
ตื่นตัวในการ
ทุจริตประพฤติมิ
ใน อบต.และ
แสดงออกต่อ
ชอบแก่ผู้นาชุมชน 1.2 เกิดการป้องกัน
ประชาชนทั่วไป
เหตุการณ์ที่ผิดต่อ
การทุจริตและ
มีจิตสานึกใน
จริยธรรมทางสังคม
ประพฤติมิชอบในวง
การป้องกัน
หรือผักดันให้เกิด
ราชการ
และปราบปราม
ทางลงโทษทางสังคม
การทุจริตในวง
และทางกฎหมายบน
ราชการ
พื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและ
เหตุผล
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ตรวจสอบ
ภายใน

กลยุทธ์

2. รวมพลัง
แผ่นดินป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
แผนงาน/โครงการ/
แนวทางตามกลยุทธ์
-เชิงปริมาณ
กิจกรรม
-เชิงคุณภาพ

ปี
๒๕๖๐

ค่าเป้าหมายผลผลิต
(หน่วยนับ)
ปี
ปี
ปี
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ปี
๒๕๖๔

ผลลัพธ์

1.3 สร้างจิตสานึก
มาตรการควบคุม
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมชิ อบในวง
ราชการ แก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงาน ลูกจ้างใน
ท้องถิ่นและ
ประชาชนทั่วไป
1.1 แสดง
1.1 กิจกรรม
1.1 ผู้บริหาร
1
1
1
1
1
ผู้บริหาร
เจตนารมณ์ต่อต้าน รณรงค์ ประกาศการ สมาชิกสภาท้องถิ่น โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ สมาชิกสภา
การทุจริต
ต่อต้านการทุจริต
พนักงาน ลูกจ้างใน
ท้องถิ่น
ท้องถิ่นและ
พนักงาน ลูกจ้าง
ประชาชนทั่วไปใน
ใน อบต.และ
ตาบลศรีดอนมูล
ประชาชนทั่วไป
จานวน 80 คน
มีจิตสานึกใน
1.2 เกิดการป้องกัน
การป้องกัน
การทุจริตและ
และปราบปราม
ประพฤติมิชอบในวง
การทุจริตในวง
ราชการ
ราชการ
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
แผนงาน/โครงการ/
แนวทางตามกลยุทธ์
-เชิงปริมาณ
กิจกรรม
-เชิงคุณภาพ

3. นาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางใน
การดาเนินชีวิต

3.1 นาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ในการกล่อม
เกลาการดาเนินชีวิต
และการปฏิบัติงาน

3.1 โครงการส่งเสริม 3.1 ร้อยละ 80
สนับสนุนการ
ของผู้ร่วมอบรม
ดาเนินงานตาม
สามารถเข้าใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับ
พอเพียง
ครัวเรือนและชุมชน 3.2 เกิดการกล่อม
ต้นแบบ
เกลาด้านจิตใจ ทาให้
เกิดความพอเพียงใน
ตนเอง

4. สร้างความ
แข็งแกร่งแก่
หน่วยงานต่อต้าน
การทุจริต

4.1 พัฒนาระบบ
และกลไกในการ
ตรวจสอบ ควบคุม
และถ่วงดุลการใช้
อานาจให้เหมาะสม
ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ

4.1 ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัด
4.2 ปิดประกาศ
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการอย่าง
เปิดเผย ทุกช่องทาง

4.1 ผูบ้ ริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงาน ลูกจ้างใน
อบต.

4.2 ทุกภาคส่วน
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ

ค่าเป้าหมายผลผลิต
(หน่วยนับ)
ผลลัพธ์
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
ผู้บริหาร สมาชิก
1
1
1
1
1
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ สภาท้องถิ่น

พนักงาน ลูกจ้าง
ใน อบต.และ
ประชาชนทั่วไป
เข้าใจหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนามา
ปรับใช้ในการ
ดารงชีวิตและการ
ปฏิบัติงานได้
เกิดการพัฒนา
1
1
1
1
1
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ระบบและกลไกใน
การตรวจสอบ
ควบคุม และ
ถ่วงดุลการใช้
อานาจให้
เหมาะสม ชัดเจน
และมี
ประสิทธิภาพ

เห็นชอบและอนุมัติ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560
(นายสมบูรณ์ ราชคม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนมูล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

