แผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

คำนำ
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิด
ความ เสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและ
การบริหาร ราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่ง สาคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็ น
หน่วยงานหลักในการ ขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทัดเทียม ที่จะต้องประสาน ความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ
การบริหาร จัดการ และการพัฒนา คนควบคู่ไปพร้อมกัน ๆ กัน โดยการปลุกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ
มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินการชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลปอ จึงได้
จัดทาแผนปฏิบั ติการป้ องกัน ปราบปราบการทุจริต และประพฤติ มิช อบขององค์การบริห ารส่ วนตาบลปอ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐให้ เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์กาหนดไว้

องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
มีนาคม 2560

สำรบัญ
เรื่อง
หลักการและเหตุผล
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 – ยุทธศาสตร์ที่ 4
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ภาคผนวก
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๑

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ
หลักการเหตุผล
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต ประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการแนวทางการ
ป้องกันและ แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการ บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อ
สกัดกั้น มิให้ เ กิดการทุจ ริ ต และประพฤติ มิช อบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จัน ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของรัฐบาล ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้
กาหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อน นโยบายของรัฐบาลและคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการ ทุจริต ประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มิชอบ ประจาปี
งบประมาณพ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ และเพื่อให้ทุกหน่วยงานใน องค์การบริหารส่วน
ตาบลปอใช้เป็นกรอบแนวทางในการ ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ องค์การบริหารส่วน
ตาบลปอทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มี ความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผย ข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มี ส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิต สานึกค่านิยม
ของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้อง
กับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254๖
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสาน ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตมิชอบ”
พันธกิจ (Mission)
1. เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ยึดหลักธรรมาภิบาล
2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ
3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ องค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

๒

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ บริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุก
หน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจน เป็น
การวางรากฐานในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปอ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกหน่วยงาน
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรม
เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุม กากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดยให้ยึดถือเป็น
ค่านิยมกระแสหลักของชาติ
3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
3.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

๓

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
วัตถุประสงค์
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาค
ประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตาบลปอ กับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลปอ กับ
องค์กรทุกภาคส่วน
1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพื่อดาเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ ตลอดจนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จากทุกหน่วยงาน เพื่อนาไป
ประมวล วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง และเป็นอิสระ
ในการทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทาการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลปอ โดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้งสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2.4 กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลปอ

๔

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอานาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาข้อบัญญัติข้อบังคับ
ที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
1.1 ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากาลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
และความรับผิดชอบ
1.2 ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลปอ สร้างระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ โดย
กาหนดให้แยกอานาจการบริหารงานออกจากอานาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอานาจ
หนึ่งได้
1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ ด้วยกันเอง
1.4 ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อานาจในการ ปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง และเป็นธรรม
2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลปอ กับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลปอ กับภาคเอกชน
หรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
ภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้าง
มาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.1 กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ
1.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนให้
มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study)

๕

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2560-2564)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึกค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ที่
1

2
3

4

โครงการ/กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ความ เข้าใจการดาเนินชีวิต
ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่ บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
โครงการจัดทาประกาศ
ประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร
ทั้งฝ่ายประจาและฝ่าย
การเมือง
โครงการจัดทาคู่มือจริยธรรม
ข้อบังคับและระเบียบที่
เกี่ยวข้องประจาตัวบุคลากรทุก
คน

รายละเอียดของ
โครงการ/
กิจกรรม
จัดฝึกอบรมให้แก่
บุคลากร ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ
จานวน 60 คน

งบประมาณ

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักงานปลัด

10,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.ปอ

จัดทาประกาศประมวล
จริยธรรมและเผยแพร่ให้
ทราบโดยทั่วกัน
จัดทาประกาศประมวล
จริยธรรมและเผยแพร่ให้
ทราบโดยทั่วกัน

-

อบต.ปอ

สานักงานปลัด

-

อบต.ปอ

สานักงานปลัด

จัดทาคู่มือจริยธรรม
ข้อบังคับและระเบียบที่
เกี่ยวข้องประจาตัว
บุคลากรทุกคนเผยแพร่
ให้ทราบโดยทั่วกัน

-

อบต.ปอ

สานักงานปลัด

๖

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึกค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5

โครงการคัดเลือกบุคลากร
ดีเด่น

6

โครงการประกวดคาขวัญ
บทความ ด้านการป้องกันการ
ทุจริต

รายละเอียดของ
โครงการ/
กิจกรรม
จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ
จานวน 60 คน
จัดทาประกาศประมวล
จริยธรรมและเผยแพร่ให้
ทราบโดยทั่วกัน

งบประมาณ
10,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.ปอ

-

อบต.ปอ

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการรับฟังความคิดเห็น
เวทีประชาคม

2

โครงการจัดทาตู้ ปณ.และ เว็ป
ไซต์ แจ้งเหตุทุจริต

3

โครงการจัดทาตู้รบั ฟังความ
คิดเห็นและแจ้งเหตุทุจริต
ตามหมู่บา้ น

รายละเอียดของ
โครงการ/
กิจกรรม
จัดรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน หมู่ 1 20
จัดทาตู้ ปณ. และ
เว็ปไซต์ แจ้งเหตุทุจริต
หมู่ 1 - 20
จัดทาตู้รับฟังความ
คิดเห็นและแจ้งเหตุ
ทุจริต ตามหมู่บ้าน

งบประมาณ

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักงานปลัด

10,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.ปอ

10,000

อบต.ปอ

สานักงานปลัด

10,000

อบต.ปอ

สานักงานปลัด

๗

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่
4
5

6
7

8

รายละเอียดของ
งบประมาณ
โครงการ/
กิจกรรม
โครงการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว จัดตั้งศูนย์รบั เรื่องราว
ร้องทุกข์และศูนย์ดารงธรรม
ร้องทุกข์และศูนย์ดารง
ธรรมที่ อบต.ปอ
โครงการจัดตั้งเครือข่ายการ
จัดตั้งเครือข่ายการ
ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ป้องกันและเฝ้าระวังการ
ระหว่างชุมชนและองค์การ
ทุจริตระหว่างชุมชนและ
บริหารส่วนตาบลปอ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ต้าน จัดเดินรณรงค์ต้านการ
การทุจริต
ทุจริต
แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็น
แต่งตั้งประชาชนร่วม
คณะกรรมการในการดาเนินงาน เป็นคณะกรรมการ
ต่างๆขององค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ใน ฝึกอบรมให้ความรู้ใน
10,000
การตรวจสอบและแจ้งข่าวการ การตรวจสอบและแจ้ง
ทุจริตแก่ประชาชน
ข่าวการทุจริตแก่
ประชาชน
โครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.ปอ

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักงานปลัด

อบต.ปอ

สานักงานปลัด

อบต.ปอ

สานักงานปลัด

อบต.ปอ

สานักงานปลัด

อบต.ปอ

สานักงานปลัด

๘

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ที่
1

2
3
4

5
6

รายละเอียดของ
งบประมาณ
โครงการ/
กิจกรรม
โครงการจัดกิจกรรมตรวจสอบ จัดตั้งเครือข่ายการ
ติดตาม ประเมินผลการควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังการ
ภายใน
ทุจริตระหว่างชุมชนและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ
โครงการจัดกิจกรรมลดความ
จัดเดินรณรงค์ต้านการ
เสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง
ทุจริต
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แต่งตั้งประชาชนร่วม
ราคากลาง ทางประกาศและเว็ป เป็นคณะกรรมการ
ไซต์
จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ฝึกอบรมให้ความรู้ใน
แผนการใช้จ่ายเงิน และเผยแพร่ การตรวจสอบและแจ้ง
ให้ประชาชนทราบ
ข่าวการทุจริตแก่
ประชาชน จานวน 1
ครั้ง
โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสาร
1 แหล่ง
จัดโครงการองค์การบริหารส่วน จัดเดินรณรงค์ต้านการ
ตาบลพบสื่อมวลชน
ทุจริต จานวน 1 ครั้ง/ปี
โครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.ปอ

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักงานปลัด

อบต.ปอ

สานักงานปลัด

อบต.ปอ

สานักงานปลัด

อบต.ปอ

กองคลัง

อบต.ปอ

สานักงานปลัด

อบต.ปอ

สานักงานปลัด

๙

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ที่
1

2

3

รายละเอียดของ
โครงการ/
กิจกรรม
จัดส่งเจ้าหน้าที่ของ อบต.เข้า จัดส่งเจ้าหน้าที่ของ อบต.
อบรมหลักสูตรการป้องกัน
เข้าอบรมหลักสูตรการ
และปราบปรามการทุจริต
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
จัดทาศูนย์ข้อมูลความรู้กลาง จัดทาศูนย์ข้อมูลความรู้
ด้านการป้องกันและ
กลางด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริตที่
อบต.ปอ
โครงการเสริมสร้างค่านิยมเพื่อ จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่
ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
พนักงาน อบต.ปอ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักงานปลัด

-

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.ปอ

-

อบต.ปอ

สานักงานปลัด

20,000

อบต.ปอ

สานักงานปลัด

ภาคผนวก

