
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
ท่ี   ๘๙ /๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง  อ าเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ 
------------------------------------------------------ 

     ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน       ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม
และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องกัน
พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้นเพื่อให้การด าเนินการพัฒนาจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ท่ี 2 
“ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อ           ต้านการทุจริต”  

ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล วังทอง   จึงก าหนดให้ มี
การปรับปรุงและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๒ – 2564) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง ต่อไป  เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 
ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทย     ใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ( Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศ
ไทยในระยะ ๕ ปี  ข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่
เพิกเฉยต่อ      การทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนใน     
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน            ด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

/ ในการนี้... 

- 2 - 

 ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล วังทอง จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน ปรับปรุงและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง           อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ   โดย
มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง   ประธานคณะท างาน 
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง  รองประธานคณะท างาน  
3. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คณะท างาน 



    รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง    
4. นายช่างโยธา ช านาญงาน    คณะท างาน 
     รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่าง      
5. ผู้อ านวยการกองคลัง     คณะท างาน  
๖. หัวหน้าส านักปลัด อบต.    คณะท างาน /เลขานุการ 
๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                 คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ  

     ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
      1. ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
      2. วางแผน จัดท า ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
      3. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
      4. จัดท ารายงานติดตามและสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
       5. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย 
 
     ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่    ๒๗     เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 256๑ 
 
 
                                             
                                                        ( นายณัฐติพงษ์  วันทวี) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 

เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๒ – 2564) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูม ิ 

********************************  



  ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือ     แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น  การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบาย
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2557         ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย        การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 - 2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์
ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี              และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ก าหนดยุทธศาสตร์ท่ี 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 

  ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล             วังทอง 
จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ. 256๒ – 2564) เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล วังทองต่อไป องค์การบริหารส่วน
ต าบล วังทอง จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต     (พ.ศ.  256๒ – 2564)  รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

             ประกาศ  ณ  วนัท่ี   ๙    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 256๑       
                                                
 

      (นายณัฐติพงษ์ วันทวี) 
                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
 


