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คานา
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า การพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิด
ความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและการ
บริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักใน
การขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
อย่างทัดเทียม ที่จะต้อง
ประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และ
การพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่
ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า
ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ได้กาหนด กรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2558-2560 ไว้ 4
ประการ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคาสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วน
ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว ดาเนินการไปตามวัตถุประสงค์ บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเจริญเมือง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเจริญเมือง ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์กาหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตาม คาสั่ง คสช.
ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย
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หลักการเหตุผล
ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน และนับวันยิ่งทวี
ความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หรือ คสช.ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริต
ได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย ได้จัด ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 และคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) และ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีและเป็นการสอดคล้องกับการ กาหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 โดยทางสานักงาน ป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมการ ดาเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของ
สานักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกัน และสร้างเครื่องมือประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception
Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) โดยมีเป้าหมายคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายทั้ง
7,571 แห่ง โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนาผลที่ได้
จากการประเมินเพื่อใช้ในการ กาหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต พัฒนาคุณธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต
และเป็นการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง จึงได้จัด
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 ขององค์การบริหารส่วน ตาบลเจริญเมือง และ
เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วน ตาบลเจริญเมือง ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ ดาเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วน ตาบลเจริญเมือง ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การ ดาเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วน ตาบลเจริญเมือง เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความ
โปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546

-2วิสัยทัศน์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
“องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองโปร่งใส บริหารงานด้วยใจ ร่วมใช้ธรรมาภิบาล ร่วมต้าน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ”
พันธกิจ ( Mission )
1. เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเจริญเมืองยึดหลักธรรมาภิบาล
2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเจริญเมือง ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเจริญเมือง อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วน ตาบล
เจริญเมืองบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วน ตาบลเจริญเมือง รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจน
เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบล เจริญเมือง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
1.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมี
การฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
1.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
1.3 ควบคุม กากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเจริญเมืองให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
2. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดยให้ยึดถือ
เป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ
2.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

-32.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
วัตถุประสงค์
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบล เจริญเมือง เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาค
ประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมืองกับองค์กรทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบล
เจริญเมืองกับองค์กรทุกภาคส่วน
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง และเป็น
อิสระในการทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทาการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง โดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้ง
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้ อานาจให้เหมาะสม
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบัญญัติข้อบังคับที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ

-4มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
1.1 ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบล เจริญเมือง ที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรา กาลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ
1.2 ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบล เจริญเมือง สร้างระบบการตรวจสอบการบริหาร
ราชการ โดยกาหนดให้แยกอานาจการบริหารงานออกจาก อานาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีก
อานาจหนึ่งได้
1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้ อานาจระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเจริญเมืองด้วยกันเอง
1.4 ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อานาจในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม
2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบล เจริญเมืองกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบล เจริญเมืองกับ
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.1 กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ
1.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้
ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study)

-5ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรการ/แนวทาง
โครงการ/
ปีงบประมาณ
ดาเนินการ
กิจกรรม
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
1.ส่งเสริมให้ ผู้บริหาร 1.1.โครงการอบรมจริยธรรมสาหรับผู้บริหาร
400,000 400,000 400,000
สมาชิกสภาองค์การ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงาน
บริหารส่วนตาบล
ส่วนตาบล และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การ
พนักงานส่วนตาบลและ บริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
พนักงานจ้างของ
1.2. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มพูน
องค์การบริหารส่วน
ประสิทธิภาพของผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน
100,000 100,000 100,000
ตาบล มีคุณธรรม
ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
จริยธรรมและรักษาวินัย
ในการปฏิบัติงาน

2.ส่งเสริม ให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารใน
การปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลและข่าวสารต่าง ๆ

2.1 โครงการจ้างเหมาทาวารสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ โครงการ การดาเนินงาน ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบล
2.2 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร
สาหรับสานักงานและประจาหมู่บ้าน

50,000

50,000

50,000

100,000 100,000 100,000

หมาย
เหตุ

-6ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรการ/แนวทาง
ดาเนินการ
1.สนับสนุน ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาเภอพาน

โครงการ/
กิจกรรม
1.1 โครงการปรับปรุง พัฒนาศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลระดับอาเภอ

ปีงบประมาณ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
15,000 15,000 15,000

2.การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ให้ความรู้
ความเข้าใจด้าน
กฎหมาย ข้อบังคับ
ต่างๆ

2.1 โครงการ อบต.บริการสาธารณะสัญจรออก
บริการอานวยความสะดวก การจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ การให้ความรู้ความเข้าใจด้าน
กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ

30,000

30,000

30,000

3.การปรับปรุงเว็บไซต์ 3.1 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหาร
ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเจริญเมือง ระบบอินเตอร์เน็ตตาบล
ส่วนตาบลเจริญเมือง และสัญญาณต่าง ๆ
และระบบอินเตอร์เน็ต
ตาบล

20,000

20,000

20,000

4. การเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยให้ความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการ
ประชาธิปไตยและแนว
ทางการมีส่วนร่วมใน
ระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ เป็นการคืนรางวัลให้กับผู้มาเสียภาษีตรง
เวลา
4.2 โครงการฝึกอบรมกลุ่มพลังมวลชนเพื่อ
เสริมสร้างความสงบสุขและสามัคคีประชาชน
อาเภอพาน

หมาย
เหตุ

-7ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
มาตรการ/แนวทาง
โครงการ/
ปีงบประมาณ
ดาเนินการ
กิจกรรม
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
1.พัฒนาระบบและ 1.1 โครงการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน 100,000 100,000 100,000
กลไกในการ
เป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตาบล
ตรวจสอบ ควบคุม 1.2 จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการ
และถ่วงดุลการใช้
อานาจให้เหมาะสม
ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ

หมาย
เหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจริญเมือง
มาตรการ/แนวทาง
โครงการ/
ดาเนินการ
กิจกรรม
1.พัฒนาสมรรถนะ 1.1 โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนา
และขีดวามสามารถ บุคลากรท้องถิ่น เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
เจ้าหน้าที่ องค์การ ประสิทธิภาพพนักงานส่วนตาบล
บริหารส่วนตาบล ใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

ปีงบประมาณ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
200,000 200,000 200,000

หมาย
เหตุ

