
 
  
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ 

เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
------------------------------------------------------ 

     ตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)               
ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 
10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและ
ความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องกันพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น เป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา                    
และกิจกรรมต่างๆ ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ซึ่งมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-
2564) 

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน
เดือน มีนาคม 2560 นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อไป 

ประกาศ ณ วันที่        เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2560 

 
     .        
                             (นางสง่า   พิมพ์ศรี) 

                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ 

เรื่อง  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
------------------------------------------------------ 

     ตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)               
ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์ รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 
10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและ
ความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องกันพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ นั้น  

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน
เดือน มีนาคม 2560 นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  จึงขอประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ต่อไป 

ประกาศ ณ วันที่        เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2560 

 
             
                             (นางสง่า   พิมพ์ศรี) 

                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ 

เรื่อง  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี  
และแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี 

------------------------------------------------------ 
     ตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)                  

ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 
10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและ
ความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องกันพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้นเพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  ประธานคณะท างาน 
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  รองประธานคณะท างาน  
3. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ   คณะท างาน 
4. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  คณะท างาน 
5. ผู้อ านวยการกองคลัง     คณะท างาน 

             6. ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
            8. หัวหน้าส านักปลัด     คณะท างาน/เลขานุการ 

9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
     1. วางแผน จัดท า ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
     2. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
     3. จัดท ารายงานติดตามและสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

               ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  22   เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2560 

 
             
                             (นางสง่า   พิมพ์ศรี) 

                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ 
 


