แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทรัพย์ไพวัลย์ อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561

-----------------------------------------1. ชื่อโครงการ : แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลทรัพย์ไพวัลย์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 – 2561

2. หลักการและเหตุผล :
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
กาหนด
มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในการตรวจ เฝ้าระวัง
เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ประกอบ
กับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โยธา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็กาหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มธี รร
มาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของ
รัฐบาล
ดังนัน้ เพื่อให้การดาเนินงานสอดคล้องเป็นไปตามตามคาสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
หนังสือสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0404/ ว 8876 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เรื่อง ให้
หน่วยงานภาครัฐจัดทาแผนการป้องกันและปราบรามการทุจริตภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 – 2561
เพื่อสามารถนาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 ขององค์การบริหารส่วนตาบลทรัพย์ไพวัลย์ นาไปใช้ให้เกิดเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติและบังคับใช้ตอ่ ไปและเพื่อสร้างองค์กรภาคราชการให้มคี วามโปร่งใส
มี
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการ มีจิตสานึกที่ดใี นการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม
และเสมอภาค ทาให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้า
มามีสว่ นร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและ
ไว้วางใจในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเสือหึง
รวมทั้งตัวผูบ้ ริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
องค์การบริหารส่วนตาบลทรัพย์ไพวัลย์ จึงได้
จัดทาโครงการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ บริหารส่วนตาบล
ทรัพย์ไพวัลย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 ขึน้
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3. วัตถุประสงค์ :
โครงการนีม้ ีวัตถุประสงค์ที่สาคัญ 9 ประการ ประการแรก เพื่อจัดทาแผน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลทรัพย์ไพวัลย์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 ประการที่สอง เพื่อเชื่อมโยงกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา , แผนการดาเนินงาน และแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลกับแผนแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประการที่สาม เพื่อดาเนินงานให้สอดคล้องเป็นไปตามตาม
คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ให้หน่วยงานภาครัฐจัดทาแผนการป้องกันและปราบรามการทุจริตภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 ประการที่สี่ เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มีจิตสานึกที่ดใี นการให้บริการ ปฏิบัติราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค ทาให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส
ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประการที่ห้า เพื่อใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบล
ทรัพย์ไพวัลย์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 เป็นกรอบการดาเนินงานในด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประการที่หก เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ โครงการ , แผนงาน , กิจกรรม
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชีว้ ัด และมาตรการ ประการที่เจ็ด เพื่อสร้างจิตสานึก
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เกิดขึน้ กับข้าราชการ ประการที่แปด เพื่อสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนให้เกิดขึ้นภายในองค์การบริหารส่วนตาบลทรัพย์ไพวัลย์โดยการให้ความรู้ความเข้าใจใน
ช่องทางการร้องเรียน / กล่าวโทษ / ร้องทุกข์ / ร้องเรียน การมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้สอดส่อง
ดูแลการเฝ้าระวังและการเข้ามามีสว่ นร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประการ
สุดท้าย เพื่อดาเนินการทางวินัยต่อพนักงานส่วนตาบล , พนักงานจ้าง , คณะผูบ้ ริหาร , ส.อบต.
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียน
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4. เป้าหมายของโครงการ
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วน
ตาบลทรัพย์ไพวัลย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 มีเป้าหมายที่สาคัญดังนี้
4.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
4.1.1 คณะผูบ้ ริหาร , พนักงานส่วนตาบล , พนักงานจ้าง และ สมาชิกสภา
ฯมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มีจิตสานึกที่ดใี นการให้บริการ ปฏิบัติราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค ทาให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส
ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพิ่มขึน้

-34.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ
4.1.2 จัดทาแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลทรัพย์ไพวัลย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 จานวน
เล่ม ดังนี้
- คณะผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนตาบลทรัพย์ไพวัลย์ จานวน 4 เล่ม
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทรัพย์ไพวัลย์ จานวน 14 เล่ม
- ท้องถิ่นจังหวัดเลย
จานวน 1 เล่ม
- นายอาเภอเอราวัณ
จานวน 1 เล่ม
- สานักงาน ป.ป.ท.
จานวน 1 เล่ม
- จัดเก็บไว้ที่สานักงาน อบต. ทรัพย์ไพวัลย์
จานวน 5 เล่ม
รวม 26 เล่ม

5. วิธีการดาเนินการ
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลทรัพย์ไพวัลย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561
มีวธิ ีการดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
5.1 เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัตจิ ากผู้บริหารท้องถิ่น
5.2 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาฯ , พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง ใน
สังกัดรับทราบ
5.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
5.4 ดาเนินการตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2547 ( ในส่วนที่เกี่ยวข้องการ
เบิกจ่ายงบประมาณ )
5.5 ดาเนินการตามโครงการ
5.6 ประเมินผลและสรุปผลการจัดทาโครงการเสนอ ต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล
U

-4ภาพแสดงกิจกรรมที่ 1
ปี พ.ศ. 2559

6. ระยะเวลาดาเนินการ
ในห้วงระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

7. งบประมาณ
งบประมาณที่เสนอประกอบด้วย 1 หมวด รายละเอียดดังต่อไปนี้
ก. หมวด งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) หน้า 15
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้รวม 575,000. บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
- ค่าถ่ายเอกสารหรือเข้าปกหนังสือ ตั้งไว้ 10,000.- บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ก.ย.

1) เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น
2) แจ้งให้สมาชิกสภาฯ , พนักงานส่วนตาบล
และลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบ
3) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น การตาม
โครงการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
4) ดาเนินการตามระเบียกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4
พ.ศ. 2547 ( ในส่วนที่เกี่ยวข้องการเบิกจ่าย
งบประมาณ )
5) ดาเนินการตามโครงการ
6) ประเมินผลและสรุปผลการจัดทาโครงการ
เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ภาพที่ 1 กิจกรรมการดาเนินงานตามโครงการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทรัพย์ไพวัลย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

ขั้นตอนการดาเนินการ

ปี พ.ศ. 2560

-5รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทรัพย์ไพวัลย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561
ลาดับ
รายการ
ที่
1. ถ่ายเอกสาร , เข้าเล่ม , ติดสันปกแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลทรัพย์ไพ
วัลย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 (ฉบับ
สมบูรณ์) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ดังนี้
- คณะผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนตาบลทรัพย์ไพวัลย์
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทรัพย์ไพวัลย์
- ท้องถิ่นจังหวัดเลย
- นายอาเภอเอราวัณ
- สานักงาน ป.ป.ท.
- จัดเก็บไว้ที่สานักงาน อบต.ทรัพย์ไพวัลย์
รวมทั้งสิ้น

จานวน
(เล่ม)

เป็นเงิน
(บาท)

หมาย
เหตุ

4
14
1
1
1
5
26

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่
อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทรัพย์ไพวัลย์

9. สถานที่ดาเนินการ
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลทรัพย์ไพวัลย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 จะดาเนินการในสถานที่
ดังนี้
9.1 ขั้นตอนการประชุม ดาเนินการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ทรัพย์ไพวัลย์
9.2 ขั้นตอนการถ่ายเอกสาร,เข้าเล่ม,ติดสันปก ดาเนินการ ณ ร้านถ่ายเอกสารที่
จ้างเหมาบริการ
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10. ประโยชน์ที่จะได้รับ
ประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากสิน้ สุดโครงการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลทรัพย์ไพวัลย์
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.
2559 – 2561
มีดังนี้
10.1 องค์การบริหารส่วนตาบลทรัพย์ไพวัลย์ ได้มแี ผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลทรัพย์ไพวัลย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
– 2561
10.2 สามารถบรรลุจุดมุง่ หมายตามการวางแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ทาให้บรรลุจุดมุ่งหมายและช่วยให้ การบริหารงานมีทิศทางไปยังจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
อย่างสะดวกและเกิดผลดี
10.3 ช่วยลดความความเสี่ยงในการประพฤติมิชอบในส่วนราชการท้องถิ่น
10.4 สามารถสร้างจิตสานึกที่ดใี ห้เกิดขึ้นกับการปฏิบัติราชการโดย
10.5 เป็นพืน้ ฐานเบือ้ งต้นในการตัดสินใจของผู้บริหารท้องถิ่นในการดาเนินการทาง
วินัยกับพนักงานส่วนตาบลที่ปฏิบัติราชการโดยความไม่โปร่งใสและส่อต่อการทุจริต
10.6 คณะผูบ้ ริหาร , พนักงานส่วนตาบล , พนักงานจ้างและสมาชิสภาฯขององค์การ
บริหารส่วนตาบลทรัพย์ไพวัลย์ มีจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลที่ดี
ในการปฏิบัติราชการ
10.7 สร้างความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาคให้เกิดขึ้นกับคณะ
ผูบ้ ริหาร
, พนักงานส่วนตาบล , พนักงานจ้างและสมาชิสภาฯขององค์การบริหารส่วนตาบลทรัพย์ไพวัลย์ ทา
ให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
10.8 เพื่อใช้ แผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตาบลทรัพย์ไพวัลย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 เป็นกรอบการ
ดาเนินงานในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10.9 สามารถกาหนดยุทธศาสตร์ โครงการ , แผนงาน , กิจกรรม วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ตัวชีว้ ัด และมาตรการในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
10.10 เพื่อสร้างจิตรสานึก คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นกับ
ข้าราชการ

-710.11 สามารถสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เกิดขึ้นภายในองค์การบริหารส่วน
ตาบลทรัพย์ไพวัลย์โดยการให้ความรู้ความเข้าใจในช่องทางการร้องเรียน / กล่าวโทษ / ร้องทุกข์ /
ร้องเรียน การมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้สอดส่องดูแลการเฝ้าระวังและการเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้ง
เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
10.12 เพื่อดาเนินการทางวินัยต่อพนักงานส่วนตาบล , พนักงานจ้าง , คณะ
ผู้บริหาร, ส.อบต. กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่อง
ร้องเรียน
10.13 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะผูบ้ ริหาร , พนักงาน
ส่วนตาบล , พนักงานจ้างและสมาชิสภาฯได้รับการพัฒนาทัศนะคติที่ดีในการปฏิบัติราชการ เช่น ส่ง
เข้ารับการฝึกอบรม

11. วิธีการติดตามและประเมินผล
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลทรัพย์ไพวัลย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561
จะดาเนินการจัดทาการ
รายงานและสรุปผลการปราบปรามการทุจริตและประเมินผลความพึงพอใจต่อเสนอต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

12. ผู้เสนอโครงการ

( นางสาวลัดดาวัลย์ วงษ์โสภา )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

13. ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
ว่าที่รอ้ ยตรีนิรุตติ์
( นิรุตติ์
ผิวมะลิ )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทรัพย์ไพวัลย์

14. ผู้อนุมัติโครงการ
( นายสุรเดช ศรีมาตร )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทรัพย์ไพวัลย์

