แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี 2563

สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า
องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

คานา
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิด
ความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมื องการปกครองและการ
บริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักใน
การขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ อย่างทัดเทียมที่จะต้องประสาน
ความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสั งคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการและการพัฒนา
คนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้ง
เข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่าประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช. ได้มีคาสั่งที่ 69/2557
เรื่อง มาตรการป้ องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่ วนราชการและหน่ วยงานภาครัฐ
กาหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้า ระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้ เพื่อให้การ
ดาเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม งานบริหารทั่วไป สานักงานปลัดฯองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า
จึ ง ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเสาเล้ า ประจ าปี
พ.ศ. 2560 – 2564 ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า ให้บรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน์กาหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตาม คาสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย

งานบริหารทั่วไป
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แผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า
ประจาปี พ.ศ. 2563
หลักการเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อานาจรัฐในการ
ปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่ง
ดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีความเข้าใจ
ในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลางในการปฏิบัติงาน
และการดาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติซึ่งอาจมีสาเหตุมา
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 และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงขนาดและความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต ซึ่งทางคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช.ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยให้ทุ กส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นเพื่อมิ
ให้เกิดการทุจริตได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557ก็ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย
ได้จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2558ให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจริตระยะที่ 2 (พ.ศ.25562560) ไปสู่การปฏิบัติโดยกาหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีและเป็นการสอดคล้องกับการ
กาหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency
Assessment (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยทางสานักงาน ป.ป.ช. เสนอ
การบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน (Integrity Assessment)และดัชนีวัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐของสานักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกันและสร้างเครื่องมือประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์
(Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence Base) โดยมีเป้าหมายคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมายทั้ง ๗,๕๗๑ แห่ง โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
นาผลที่ได้จ ากการประเมิน เพื่อใช้ในการกาหนดนโยบายการส่ งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต พัฒ นา
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคตและเป็นการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
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ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและ
แก้ไขปั ญ หาการทุจ ริ ตประพฤติ มิช อบ เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลเสาเล้ า จึงได้จั ด
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า และเพื่อให้ทุกหน่วยงานใน
องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเสาเล้า เป็นไปอย่างต่อเนื่องสร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่าเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน
ให้เกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตสานึกค่านิยม
ของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระ
ราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254๖ องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า
ได้เล็ งเห็ นถึงความสาคั ญและตระหนั กถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและการพัฒ นา
คุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี 2563 เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการดาเนินการเรื่องโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจาปี ๒๕63 อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
องค์กร ให้สามารถทางานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ นั้น
วิสัยทัศน์
“องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ประสานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ”
พันธกิจ ( Mission )
1. เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า
ยึดหลักธรรมาภิบาล
2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า
3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่ว งดุลการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเสาเล้าให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเสาเล้า อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
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ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า
ยุทธศาสตร์ที่ 1เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานมี
วินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชนให้ปฏิบัติงานและดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
1.3 ส่งเสริ มการเรียนรู้ หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ห ลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุก
หน่วยงาน ทุกส่วนราชการ
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า มีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งมีการ
ฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุม กากับดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเสาเล้า ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริตโดยให้ยึดถือเป็น
ค่านิยมกระแสหลักของชาติ
3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ ให้ สังคมมีค่ านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้
เป็นกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส /ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า กับองค์กรทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลเสา
เล้ากับองค์กรทุกภาคส่วน
1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพื่อดาเนินการจัดระบบการข่าวเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้าตลอดจนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบใน องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า จากทุกหน่วยงาน เพื่อนาไป
ประมวล วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็ง และเป็น อิสระ
ในการทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า โดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลายรวมทั้ง
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2.4 กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า
วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอานาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน
ให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบัญญัติข้อบังคับที่เอื้อประโยชน์
ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสมชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
1.1 ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า ที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากาลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
และความรับผิดชอบ
1.2 ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า สร้างระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ
โดยกาหนดให้แยกอานาจการบริหารงานออกจากอานาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอานาจหนึ่ง
ได้
1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเสาเล้าด้วยกันเอง
1.4 ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อานาจในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง และเป็นธรรม
2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า กับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริห ารส่ว นตาบลเสาเล้ า
กับภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า
วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้าง
มาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
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มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.1 กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ
1.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้
ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study)
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ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า ประจาปีพ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประจาปี
มาตรการ/แนวทาง
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ปี 2563
1.ส่งเสริมการ
๑.ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการ
ปฏิบัติงานและการ ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ดาเนินชีวิตตามหลัก พอเพียงให้แก่บุคลากรขององค์การ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
บริหารส่วนตาบลเสาเล้า
พอเพียง
๒.ส่งเสริมให้บุคลากร
ทุกระดับได้เรียนรู้
และปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

2.1.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity
and Transparency AssessmentITA) ประจาปี ๒๕60 - 2564

-

2.2. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

-

๒.๓ จัดทาคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องประจาตัวบุคลากร
ทุกคน
๓.ส่งเสริมค่านิยมการ ๓.๑ โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
ยกย่องและเชิดชู
ความดี ความซื่อสัตย์ ๓.๒ ประกวดคาขวัญ บทความ ด้าน
สุจริต
การป้องกันการทุจริต

-

หมายเหตุ

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

-
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทาง
ดาเนินการ
1.บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

๒.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม
๑.๑ โครงการรับฟังความคิดเห็นเวที
ประชาคม
๑.๒ จัดทาตู้ ปณ. และ เวปไซต์ แจ้ง
เหตุทุจริต
๑.๓ จัดทาตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้ง
เหตุทุจริตตามหมู่บ้าน
1.๔.จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และ
ศูนย์ดารงธรรม

ประจาปี
ปี 2563
-

๒.๑ จัดตั้งเครือข่ายการป้องกันและเฝ้า
ระวังการทุจริตระหว่างชุมชนและ
องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า

-

2.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริต

-

๒.๓ แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็น
คณะกรรมการในการดาเนินงานต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า
2.4 ฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
ตรวจสอบและแจ้งข่าวการทุจริตแก่
ประชาชน
๓.ส่งเสริมค่านิยมการ 3.1 กิจกรรมคัดเลือกบุคลต้นแบบด้าน
ยกย่องและเชิดชู
ความซื่อสัตย์สุจริต
ความดี ความซื่อสัตย์
สุจริต

หมายเหตุ

-

ไม่ใช้งบ
ประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า
มาตรการ/แนวทาง
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
1.จัดทาระบบ
๑.๑ จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม
ตรวจสอบ ควบคุม
ประเมินผลการควบคุมภายใน
และถ่วงดุลให้
เหมาะสม
๑.๒ จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
๑.๓ จัดทากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารราคากลาง ทางประกาศ
และเวปไซต์

๒.สร้างกลไกความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานกับ
ภาคเอกชน

ประจาปี
ปี 2563
-

หมายเหตุ

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

๑.๔ จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ

-

๒.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

-

2.2 จัดโครงการองค์การบริหารส่วน
ตาบลพบสื่อมวลชน

-
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า
มาตรการ/แนวทาง
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
1.พัฒนาสมรรถนะ ๑.๑ จัดส่งเจ้าหน้าที่ของ อบต.เข้า
และขีดวามสามารถ อบรมหลักสูตรการป้องกันและ
เจ้าหน้าที่รัฐในการ ปราบปรามการทุจริต
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
๑.๒ จัดทาศูนย์ข้อมูลความรู้กลางด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประจาปี
ปี 2563
-

หมายเหตุ

ไม่ใช้งบ
ประมาณ
-

ภาคผนวก

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า
ที่ 41 /๒๕63
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจิตขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเสาเล้า ประจาปี 2563 และคณะกรรมการประเมินติดตามแผนป้องกันและ
ปราบการทุจริต ประจาปี 2563
******************************

ด้ว ย องค์การบริห ารส่ว นตาบลเสาเล้า อาเภอหนองกุงศรี จัง หวัด กาฬสินธุ์ ได้ดาเนินการโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency
Assessment (ITA) ประจาปี พ.ศ. 2563
เพื่อให้การจัดทาแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี 2563 ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเสาเล้า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจา ปี 2563 ประกอบด้วย
1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า
3. หัวหน้าสานักปลัด
4. ผู้อานวยการคลัง
5. ผู้อานวยการกองช่าง
6. ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
7. ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
8. นักทรัพยากรบุคคล
9. นักจัดการงานทั่วไป

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ พิจาณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล นามากาหนดเป็นจัดทาแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจาปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ต่อไป

.../คณะกรรมติดตามและประเมิน

-2คณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนป้องกันและปราบรามการทุ จริต ประจาปี ๒๕63 ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเสาเล้า ประกอบด้วย
1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า
ประธานกรรมการ
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า
รองประธานกรรมการ
3. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า
กรรมการ
4. หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
5. นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
6. นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการดาเนินการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องประเมินติดตาม
แผนป้องกันและปราบการทุจริต ประจาปี 2563 กาหนดวิธีการติดตามและประเมินผลตลอดจนเนินการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องประเมินติดตามแผนป้องกันและปราบการทุจริต ประจาปี
2563 และรายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

(นายฉัตรชัย ประสารฉ่า)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้าประจาปี ๒๕63
---------------------ด้ว ย องค์การบริห ารส่ว นตาบลเสาเล้า อาเภอหนองกุงศรี จัง หวัด กาฬสินธุ์ ได้ดาเนินการโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency
Assessment (ITA) ประจาปี พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า ได้จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า ประจาปี 2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติ
การด้านการป้ องกั น และปราบปรามการทุจริตขององค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลเสาเล้า เป็นไปตามวัต ถุประสงค์
จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สั่ง ณ วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

(นายฉัตรชัย ประสารฉ่า)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า

