แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอ
อาเภอเมือง จังหวัดพังงา

คำนำ
การทุจริต เป็น ปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒ นา
ศักยภาพและขีดสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดความ
เสี ยหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสั งคม ระบบการเมือง การปกครองและการบริห าร
ราชการเป็ น อย่ างมาก การแก้ปั ญ หาการทุจริตจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ ที่ ห น่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็น หน่วยงานหลั กในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความ
ร่วมมือทั้งทางภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่ วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคน
ควบคู่ไปพร้อมกันๆ โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจ
วิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า
เพื่อให้การดาเนิ นการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอจึงได้
จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต มิ ช อบ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลป่ า กอ ประจ าปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติแลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามวิสัยทัศน์กาหนดไว้
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอ

สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ

คานา
สารบัญ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หลักการและเหตุผล

๑

วิสัยทัศน์

๑

พันธกิจ

๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

๖

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑

๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

๘

ภาคผนวก

-๑แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมิชอบ
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำกอ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
หลักกำรเหตุผล
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริ ห ารงานและส่ งเสริ มการมีส่ ว นร่ว มจากทุก ภาคส่ ว นในการตรวจสอบ เฝ้ าระวัง เพื่ อสกัดกั้น มิให้ เกิด การทุ จริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง งชาติ เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ กั น ยายน ๒๕๕๗ ก็ ได้ ก าหนดให้ มี ก ารบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอ และ
เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์การบริห ารส่วนตาบลป่ ากอ ทั้งนี้ ได้มุ่งเน้นให้ ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอเป็นไปอย่างต่อเนื่องสร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใสจัดระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุ งระบบการปฏิบัติงาน
ให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตสานึกค่านิยม
ของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
วิสัยทัศน์
“เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับภูมิภาค มีการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
และระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน”

-๒พันธกิจ
๑. พัฒนาและปรับปรุงโครงการสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ภายใต้การมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน
๓. พัฒนาระบบบริการสาธารณะ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและระบบสาธารณสุข เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาประเพณีท้องถิ่น
๕. พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุนและการประกอบอาชีพให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
๖. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการให้เกิดมูลค่าสูงสุดและยั่งยืน

-๓ยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำกอ
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ เสริมสร้ำงจิตสำนึก ค่ำนิยม ให้ทุกหน่วยงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำกอ
บริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิ ตสานึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอ รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย
เคารพกฎหมาย กฎ และระเบี ยบ ที่เป็ น กลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒ นา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มำตรกำร/แนวทำงดำเนินงำน
๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒ ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
๑.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกหน่วยงาน
๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
๒.๑ ส่ งเสริมให้ เจ้าหน้ าที่ขององค์การบริห ารส่ วนตาบลป่ากอมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการ
ฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
๒.๓ ควบคุม กากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลป่ากอให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
๓. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชู ความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดยให้ยึดถือ
เป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ
๓.๑ ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

-๔๓.๒ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
๓.๓ ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอ
๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอ
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ บูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
วัตถุประสงค์
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไก
ในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
มำตรกำร/แนวทำงดำเนินงำน
๑. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอกับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑.๑ ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอกับ
ทุกภาคส่วน
๑.๒ ให้ มี การจั ดการ “ศูนย์การข่าวกลาง” เพื่ อดาเนิน การจัดระบบการข่าวเก็บ รวบรวมข้อมูล ที่
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอตลอดจนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอจากทุกหน่วยงานเพื่อนาไปประมวล
วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็ง และเป็นอิสระ
ในการทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทาการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอ โดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

-๕๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การ
บริหารส่วนตาบลป่ากอ
๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอ
๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
๒.๔ กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
๒.๕ ให้ องค์กรหรื อบุ คลากรด้านสื่ อสารมวลชนเป็นสื่ อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่ อการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำกอ
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจน และ
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอานาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับเอกชนให้มี
ศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบัญญัติข้อบังคับที่เอื้อประโยชน์ต่อ
การทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
มำตรกำร/แนวทำงดำเนินงำน
๑. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ
๑.๑ ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มีโครงการสร้างของหน่วยงานอัตรากาลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจและความรับผิดชอบ
๑.๒ ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอ สร้างระบบการตรวจสอบการบริหารราชการโดย
กาหนดให้แยกอานาจการบริหารงานออกจากอานาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอานาจหนึ่งได้
๑.๓ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลป่ากอด้วยกันเอง

-๖๑.๔ ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อานาจในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง และเป็นธรรม
๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอกับ
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่รัฐในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำกอ
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒ นาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่องสร้างมาตรฐานทาง
วิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
มำตรกำร/แนวทำงดำเนินงำน
๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑.๑ กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ
๑.๒ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้
ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study)

-๗ยุทธศำสตร์ที่ ๑ เสริมสร้ำงจิตสำนึก ค่ำนิยมให้ทุกหน่วยงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำกอปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
มำตรกำร/แนวทำงดำเนินงำน

โครงกำร/กิจกรรม

๑. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้ ๑. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

ปี
๒๕๖๐
๕,๐๐๐

ปีงบประมำณ
ปี
ปี
ปี
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

หมำยเหตุ
ปี
๒๕๖๔
๕,๐๐๐

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ บูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
มำตรกำร/แนวทำงดำเนินงำน

โครงกำร/กิจกรรม

๑. บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการ ๑. เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
ประพฤติมิชอบ
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๑. โครงการ อบต.เคลื่อนที่
๒. โครงการอบรมกฎหมายให้แก่ประชาชนใน
ตาบลป่ากอ

ปี
๒๕๖๐
-

ปีงบประมำณ
ปี
ปี
ปี
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
-

ปี
๒๕๖๔
-

๑๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

หมำยเหตุ

ไม่ใช้
งบประมาณ

-๘ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำกอ
มำตรกำร/แนวทำงดำเนินงำน

๑.จั ด ระบบตรวจสอบ ควบคุ ม และ
ถ่วงดุลให้เหมาะสม
๒.สร้ า งกลไกความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
หน่วยงานกับภาคเอกชน

โครงกำร/กิจกรรม

๑. จั ด ท าการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอ
๑. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
๒. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ราคากลางทางประกาศ
และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอ

ปี
๒๕๖๐
-

ปีงบประมำณ
ปี
ปี
ปี
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
-

-

-

หมำยเหตุ
ปี
๒๕๖๔
-

ไม่ใช้
งบประมาณ

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำกอ
มำตรกำร/แนวทำงดำเนินงำน

โครงกำร/กิจกรรม

ปี
๒๕๖๐
๑. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้ ๑.ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า รั บ การอบรมหลั ก สู ต รการ ๒๐,๐๐๐
และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ดาเนินงานทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น

ปีงบประมำณ
ปี
ปี
ปี
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

หมำยเหตุ
ปี
๒๕๖๔
๒๐,๐๐๐

ภำคผนวก

คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำกอ
ที่ ๘๘ /๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมิชอบ
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำกอ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และคณะกรรมกำรประเมินติดตำม
แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอได้ลงนามสัตยาบันร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสร้าง “จังหวัด
ใสสะอาด อาเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐจังหวัดพังงาตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ
เพื่ อ ให้ ก ารจั ดท าแผนป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริตมิ ช อบ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลป่ ากอ เป็ น ไปตามวัตถุป ระสงค์จึงแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดทาแผนการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมิชอบ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประกอบด้วย
๑. นายผดิษฐ์ เอกรัตน์
ตาแหน่ง ปลัด อบต.ป่ากอ
ประธานกรรมการ
๒. น.ส.สุธี คงคา
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
๓. นายณัฐชัย จตุราบัณฑิต ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
๔. นายวัชรพงษ์ เปรมจิตร์
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
๕. น.ส. ปิยรัตน์ ชะตา
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ กรรมการ/เลขานุการ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ พิจารณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล นามากาหนดจัดทาเป็น
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
คณะกรรมการและประเมินแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอ ประกอบด้วย
๑. นายรังษี ขมักการ
ตาแหน่ง นายก อบต.ป่ากอ
ประธานกรรมการ
๒. นายชาญชัย พวงจิตร
ตาแหน่ง รองนาย อบต.ป่ากอ
กรรมการ
๓. นายอุดร ขมักกิจ
ตาแหน่ง รองนาย อบต.ป่ากอ
กรรมการ
๔. นายผดิษฐ์ เอกรัตน์
ตาแหน่ง ปลัด อบต.ป่ากอ
กรรมการ
๕. นายวัชรพงษ์ เปรมจิตร์
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
๖. น.ส. ปิยรัตน์ ชะตา
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ กรรมการ/เลขานุการ
/ให้คณะกรรมการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการดาเนินการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องประเมิน
ติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ประจาปี ๒๕๖๐ กาหนดวิธีการติดตามและประเมินผลตลอดจน
ดาเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องประเมินติดตามแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมิชอบ ประจาปี ๒๕๖๐ และรายงานการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์ การบริหารส่วนตาบลป่ากอ
ต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)
(นายรังษี ขมักการ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอ
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ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่ำกอ
เรื่อง ประกำศใช้แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้หน่วยงานภาครัฐนาแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแปลงไปสู่การปฏิบัติ และสานักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ นั้น
บั ดนี้ ค ณ ะก รรม การจั ด ท าแผ น ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และป ราบ ป ราม ก ารทุ จริ ต มิ ช อ บ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต มิ ช อบ ประจ าปี
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

ลงชื่อ
(นายรังษี ขมักการ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากอ

