ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าจาปา
เรื่อง ประกาศเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าจาปา
...........................................................
ตามเจตนารมณ์ ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2560 , พระราชบัญ ญัติ
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 , พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ ธี รรมาภิบาลและการป้ องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ กาหนดให้ป ลูกฝั งค่านิยมคุณ ธรรม จริยธรรมและ
จิตสานึกในการรักษาศักดิ ์ศรีความเป็ น ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กบั การบริหารจัดการ
ภาครัฐทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพื่อป้ องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติม ิชอบของเจ้าหน้ าทีข่ องรัฐทุก
ระดับ และตอบสนองความต้องการพร้อมอานวยความสะดวกแก่ ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ใน
ระบบราชการนัน้
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และให้หน่ วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ าร 4 ปี และแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปี ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ กาหนดยุทธศาสตร์ท่ี 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต”
ดังนัน้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็ นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลท่า
จาปา จึงแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต เพื่อกาหนดให้จดั ทาแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ใช้เป็ นกรอบแนวทางในการดาเนินการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าจาปาต่อไป และเพื่อให้เกิดการบูรณา
การความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทย
เป็ นประเทศทีม่ มี าตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้
ชาติตา้ นทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปี ขา้ งหน้า จะมุ่งสูก่ าร
เป็ นประเทศทีม่ มี าตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็ นสังคมมิตใิ หม่ทป่ี ระชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รบั ความร่วมมือจากฝ่ ายการเมือง หน่ วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการ
พิทกั ษ์รกั ษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
เพื่อให้ประเทศไทยมีศกั ดิ ์ศรีและเกียรติภูมใิ นด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจาปา จึงได้ประกาศเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจาปา เพื่อกาหนดเป็ นนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าจาปา ให้มมี าตรฐานและยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ภิ ายในองค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าจาปา ดังนี้
1. นโยบาย

นโยบายทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตและตรวจสอบได้

แนวปฏิบตั ิ
และ

1) มีการกาหนดนโยบายด้านความโปร่งใส ซื่อสัตย์สจุ ริต ชัดเจน
ประกาศให้ประชาชนทราบและแจ้งเวียนทุกส่วนราชการทราบ
และถือปฏิบตั ิ
2) มีการบริหารงานและปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมาภิบาล ให้บริการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง

2. นโยบาย
แนวปฏิบตั ิ
ทุจริต

-2เสมอภาค โปร่งใส และเป็ นธรรม
3) มีการปลูกฝั งค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากร มีความรูค้ วามเข้าใจ
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการปฏิบตั งิ านและการดาเนินชีวติ
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
1) มีช่องทางประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร เบาะแสการ
ของทางราชการอย่างน้อย 3 ช่องทาง โทรทัศน์ เว็บไชต์ และ

ศูนย์
2)
3)
4)
5)
3. นโยบาย
แนวปฏิบตั ิ

1)
2)
3)

ข้อมูลข่าวสาร
มีคณะทางานการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์กร
มีการแต่งตัง้ คณะทางานเพื่อจัดทามาตรฐานความโปร่งใส
มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินผลการทามาตรฐานความโปร่งใส
มีการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยความโปร่งใสทุกขัน้ ตอนทัง้ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
การตรวจสอบการทางานภายในองค์กร
มีการวางระบบควบคุมภายในองค์กร
มีการวางระบบควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ
มีก ารรายงานการตรวจสอบระบบควบคุ ม ภายในตามระเบียบที่

กาหนด
4. นโยบาย
แนวปฏิบตั ิ

1)
2)
3)
4)

ระบบการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทัวไป
่
มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าทีใ่ นการรับผิดชอบเรื่องราว
ร้องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทัวไป
่
มีการรายงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทัวไป
่
มีคู่มอื การรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทัวไป
่
มีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทัวไป
่
มากกว่า 2 ช่องทาง

5. นโยบาย
รับผิดชอบ
แนวปฏิบตั ิ

มีกาหนดมาตรฐานการให้บริการและการกาหนดหน้าทีค่ วาม
ของแต่ละส่วนราชการ
1) มีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการอย่าง
ชัดเจน
2) มีการลดกระบวนการและขัน้ ตอนการให้บริการประชาชนโดยการ

มอบ
อานาจ
2) มีการจัดทาคู่มอื มาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้
ประชาชน
ทราบ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัวกั
่ น
ประกาศ ณ วันที่

เมษายน พ.ศ. 2560

(นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าจาปา

คาสังองค์
่ การบริหารส่วนตาบลท่าจาปา
ที่
/๒๕60
เรื่อง แต่งตัง้ คณะทางานจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าจาปา อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
-----------------------------------------------------ตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจ ริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 25602564) ซึ่งมุ่ งสู่ก ารเป็ น ประเทศที่มมี าตรฐานทางคุณ ธรรมจริยธรรม เป็ น สังคมมิติใหม่ ทป่ี ระชาชนไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รบั ความร่วมมือจากฝ่ ายการเมือง หน่ วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทกั ษ์รกั ษาผลประโยชน์ ของชาติแ ละประชาชนเพื่อให้ป ระเทศไทยมีศ ัก ดิ ์ศรีแ ละ
เกียรติภูมใิ นด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสยั ทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทัง้ ชาติตา้ นทุจริต” และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ ธี รร
มาภิบาลและการป้ องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝั งค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ ์ศรีความเป็ นข้าราชการและความซื่อสัตย์สจุ ริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพื่อป้ องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมชิ อบของ
เจ้าหน้ าทีข่ องรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องกันพร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้าง

ความเชื่อมันในระบบราชการ
่
นัน้ เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาจัดทาแผนปฏิบ ัตกิ ารป้ องกันการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าจาปาเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวตั ถุประสงค์
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และให้หน่ วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ าร 4 ปี และแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปี ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ กาหนดยุทธศาสตร์ท่ี 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต”
ดังนัน้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็ นรูปธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลท่า
จาปาจึงกาหนดให้จดั ทาแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี (พ.ศ.
2561 – 2564) ใช้เป็ นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าจาปาต่อไป เพื่อให้เกิดการบูรณา-การความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็ นประเทศทีม่ มี าตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่า
สากล ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ ชาติตา้ นทุจริต (Zero Tolerance & Clean
Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปี ขา้ งหน้า จะมุ่งสูก่ ารเป็ นประเทศทีม่ มี าตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เป็ นสังคมมิตใิ หม่ทป่ี ระชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รบั ความร่วมมือจาก
ฝ่ ายการเมือง
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทกั ษ์รกั ษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศกั ดิ ์ศรีและเกียรติภูมใิ นด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

-2ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจาปา จึงมีคาสังแต่
่ งตัง้ คณะทางานจัดทาแผนปฏิบตั ิ
การป้ องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าจาปา โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง
ตาแหน่ ง นายกอบต.ท่าจาปา ประธานกรรมการ
2. นายนพดล ศรีวะรมย์
ตาแหน่ ง
ปลั ด อบต.ท่ า จ าปา รอง
ประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ศรีวะรมย์
ตาแหน่ ง รองปลัด อบต.ท่าจาปา กรรมการ
4. นายมิตร วรรณไชย
ตาแหน่ ง ผอ.กองช่าง
กรรมการ
5. นายศราวุธ ชาดีกรณ์
ตาแหน่ ง รก.ผอ.สวัสดิการสังคม กรรมการ
6. นางนปภัทร พิมพ์แพง
ตาแหน่ ง หัวหน้าฝ่ ายการเงิน กรรมการ
7. นางสาวสุพรรษา สายสมคุณ ตาแหน่ ง หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ/เลขานุ การ
ให้คณะทางานมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์ทาความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริต

2. วางแผน จัดทา ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริต
3. กากับดูแลให้มกี ารดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริต
4. จัดทารายงานติดตามและสรุปผลการดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริต
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
สัง่ ณ วันที่

เมษายน พ.ศ. 2560

(นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าจาปา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าจาปา
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าจาปา
(พ.ศ.2561 – 2564)
********************************

ตามค าสังคณะรั
่
ก ษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้ องกันและแก้ไ ข
ปั ญหาการทุจริตประพฤติมชิ อบได้กาหนดให้ทกุ ส่วนราชการและหน่ วยงานของรัฐกาหนดมาตรการ หรือ
แนวทางการป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หาการทุจ ริตประพฤติม ิช อบในส่วนราชการและหน่ วยงานของรัฐ
โดยมุ่งเน้ นการสร้างธรรมาภิบ าลในการบริหารงาน และส่งเสริม การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบเฝ้ าระวัง เพื่อสกัดกัน้ มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมชิ อบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เมื่อวันที่
12 กัน ยายน 2557 ก็ไ ด้ก าหนดให้ม ีก ารบริห ารราชการแผ่ น ดิน ที่ม ีธ รรมาภิบ าล และการป้ อ งกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ เป็ นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อน
นโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สานัก งาน ป.ป.ช. ได้ร่วมลงนามในบัน ทึก ข้อตกลงความร่ วมมือ เรื่อง การเป็ น องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ต้นแบบ ด้านการป้ องกันการทุจริต กับ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจาปา ด้านการ
ป้ องกัน การทุจ ริต รุ่น ที่ 1 ปี 2 556 ระยะที่ 2 เมื่อวัน ที่ 26 กัน ยายน 2556 (ปฏิบ ัติหน้ าที่เป็ น องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ต้นแบบด้านการป้ องกันการทุจริต ระยะที่ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ.2557-2559 และ
ระยะที่ 2 ปี งบประมาณ พ.ศ.2560- 2562) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุ นด้านวิชาการในการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมให้มกี ารขยายผลและขยายเครือข่ายการป้ องกันการทุจริต
ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งอื่น ๆ
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมื่อวันที่ 11 ตุ ลาคม 2559 เห็น ชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และให้หน่ วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ าร 4 ปี และแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปี ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ กาหนดยุทธศาสตร์ท่ี 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต”
ดังนัน้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็ นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลท่า
จาปา จึงแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกัน การทุจริตของ
องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อ ใช้เป็ น กรอบแนวทางในการด าเนิ น การ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าจาปาต่อไปองค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าจาปาจึงประกาศใช้แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าจาปา 4 ปี (พ.ศ.
2561 – 2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกั
่ น
ประกาศ ณ วันที่

เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

(นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าจาปา

