แผนปฏิบัติราชการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักปลัด

คานา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ จัดทาขึ้นตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันปราบปราม การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔) ซึ่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตดังกล่าวจะสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยในที่ประชุม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 3/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ ให้ขยายกรอบเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อไปจนถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.
๒๕'๖๕ นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการป้องกัน การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง โดย
มีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ เช่นเดียวกันกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ซึ่งได้จัดทาภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้จะเป็นประโยชน์ และ
เป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลโซ่ และมีส่วนช่วยให้ผู้บริหาร ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโซ่แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
กันยายน 2564

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย
หลักการความเป็นมา เป้าหมายหลัก วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission) ยุทธศาสตร์ป้องกันปราบปรามการทุจริต
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ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และงบประมาณ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปราบการทุจริต
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ส่วนที่ 1
1.1 หลักการความเป็นมา
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตดังกล่าวจะสิ้นสุดในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยในที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 3/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
ให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ไปสู่การปฏิบัติ
กระทรวงมหาดไทยอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบาบัดทุกข์บารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
การอานวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคง
ภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของ
กระทรวงมหาดไทยหรือ ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้ให้ความสาคัญกับ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้เน้นย้าให้ทุกหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และให้นามาตรการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน พ.ศ.
2560 การดาเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้นา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) คาสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทางดาเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ
“มหาดไทย ใสสะอาด” ซึง่ จะมีการดาเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัตปิ ้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น และสนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด”“อาเภอ
ใสสะอาด”และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยกาหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสาหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่
กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนาหน่วยงานให้ดาเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงกาหนด
แนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยถือปฏิบัติและการดาเนินการ ดังนี้
1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วย
การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
3. ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดาเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดารง
ธรรมกระทรวงมหาดไทย
5. กรณีพบการทุจริตจะดาเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | 1

1.2 เป้าหมายหลัก
ค่าคะแนน ITA ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
1.3 วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์
หลวงบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้
ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจน เป็น
การวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560-2564)
2. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการ แจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอานาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบัญญัติข้อบังคับที่
เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
4. มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้าง
มาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
1.4 วิสัยทัศน์ (Vision)
“องค์การบริหารส่วนตาบลเจดียห์ ลวงยึดหลักธรรมาภิบาล ประสาน ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ”
1.5 พันธกิจ (Mission)
1. เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์
หลวงยึดหลักธรรมาภิบาล
2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเจดีย์หลวงให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเจดีย์หลวงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
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1.6 ยุทธศาสตร์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง 1.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติ
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร และข้าราชการ
ราชการ ตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์การ ประชาชนในท้องถิน่
บริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติ
ตามประมวลจริยธรรม
1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทา
การอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
2. การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชน 2.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้าน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
การทุจริต
2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ
2.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติ
ตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและ
3.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์
เยาวชน
สุจริต
3.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริต
3.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิต
สาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต”
กลยุทธ์
1. แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์
หลวง
2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

แนวทางตามกลยุทธ์
1.1 ประกาศเจตจานง ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง
โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และการ
มอบหมายงาน
2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
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ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
กลยุทธ์
2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
(ต่อ)

แนวทางตามกลยุทธ์
2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกัน และโดยไม่เลือกปฏิบัติ
3. มาตรการการใช้ดลุ ยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้
3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการ
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ดาเนินการ เกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการและ
ในระบบเครือขายสารสนเทศขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเจดีย์หลวง
3.2 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์การบริหารส่วน
ตาบลเจดีย์หลวง
4. การเชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงาน/บุคคล ในการดาเนิน 4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มี
กิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นทีป่ ระจักษ์
คุณธรรม จริยธรรม
4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น
4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ 5.1 ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรใน
ตรวจสอบพบการทุจริต
องค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการ
กิจการบ้านเมืองที่ดี
5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ
จังหวัด อาเภอที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
5.3 ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงที่
ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน”
กลยุทธ์
1. จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในช่องทางที่เป็น
การอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

2. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน

3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง

แนวทางตามกลยุทธ์
1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กาหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้
1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน
2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในการดาเนินกิจการ ตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่
จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น
2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้รอ้ งเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหา
พัสดุ
3.3 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง”
กลยุทธ์
1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด

แนวทางตามกลยุทธ์
1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุม
ภายในให้ผู้กากับดูแล
1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดย
ดาเนินการให้มีการจัดทาแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับ
ดูแล
2. การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ 2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ
การปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง
สามารถดาเนินการได้
โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ
ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ
ดูแลการจัดหาพัสดุ
3. การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาองค์การ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
บริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เจดีย์หลวง ให้มีบทบาทในการตรวจสอบ และวิธีการ
ที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่
ฝักใฝ่ฝ่ายใด
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) 4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
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ส่วนที่ 2
2.1 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปราบการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65
จานวน
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
งบประมาณ (บาท)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนัก
5
20,000
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ แก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
ทุจริต
บริหาร และข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเจดีย์หลวง
1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนัก
4
52,000
แก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนัก
1
20,000
แก่เด็กและเยาวชน
รวม
10
92,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการ
1
บริหารราชการเพื่อ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การ
ป้องกันการทุจริต
บริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
6
35,000
ปฏิบัติราชการ
2.3 มาตรการการใช้ดลุ ยพินิจและใช้อานาจ
3
หน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2.4 การเชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงาน/บุคคล
2
ในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นทีป่ ระจักษ์
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือ
4
รับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
รวม
19
35,000
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ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ส่งเสริมบทบาทและการ
มีสว่ นร่วมของภาค
ประชาชน

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ใน
ช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล
เจดีย์หลวง
รวม
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการ
ควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินกาหนด
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต
รวม
รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
เสริมสร้างและปรับปรุง
กลไกในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลเจดีย์หลวง

จานวน
โครงการ
4

งบประมาณ (บาท)
-

5
5

15,000
-

14
2

15,000
-

5

-

2

20,000

2

-

11
56

20,000
162,000
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2.2 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

กลยุทธ์
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร และ
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจาขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและประชาชน
2) มาตรการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
3) การจัดทาประกาศประมวลจริยธรรมแก่บุคลากรทั้งฝ่ายประจาและฝ่ายการเมือง
4) มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
5) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ให้กับบุคลากร
1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่
1) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
2) โครงการสร้างฝายต้นน้า (Check Dem)
3) โครงการสร้างแนวกันไฟป่า
4) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็ก 1) โครงการอบรมเยาวชน – ประชาชนป้องกันยาเสพติด
และเยาวชน

ปีงบประมาณ
หมายเหตุ
(บาท)
20,000
2,000
20,000
20,000
10,000
20,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1) กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
เจดีย์หลวง
2) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
3) การออกคาสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ
4) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดหาพัสดุ
5) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
6) โครงการ อบต.เจดีย์หลวงสัญจรพบประชาชน
7) โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจ
8) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
หน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
9) การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
บ้านเมืองที่ดี
10) การมอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
2.4 การเชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงาน/บุคคล ใน
11) กิจกรรมเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติตนเป็นที่ประจักษ์ในความซื่อสัตย์
การดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ที่ประจักษ์
12) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับ
13) มาตรการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
แจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
14) กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
15) มาตรการการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
16) มาตรการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีบุคคลภายนอกร้องเรียนเจ้าหน้าที่ว่า
ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ

ปีงบประมาณ
หมายเหตุ
(บาท)
15,000
20,000
-
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ใน
ช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน

1) มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.เจดีย์หลวงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ อบต.
เจดีย์หลวงและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง
3) มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ อบต.เจดีย์หลวง
4) กิจกรรมจัดสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามช่องทางต่าง ๆ
5) โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล เพื่อทบทวนและจัดทาแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็น
6) กิจกรรมการดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ อบต.เจดีย์หลวง
7) โครงการ อบต.เจดีย์หลวงสัญจรพบประชาชน เพื่อรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
8) มาตรการกาหนดขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
9) มาตรการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์
10) โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล เพื่อทบทวนและจัดทาแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
11) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการพัฒนา อบต.
12) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
13) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.เจดีย์หลวง
14) มาตรการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีของ อบต.เจดีย์หลวง โดยคณะกรมการประเมินผล ฯ

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง

ปีงบประมาณ
หมายเหตุ
(บาท)
15,000
-
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุม
ภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถดาเนินการได้

1) มาตรการจัดทารายงานควบคุมภายในประจาปี
2) มาตรการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผล
3) มาตรการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
4) มาตรการรายงานผลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน ให้ประชาชนทราบ
5) กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของอบต.เจดีย์หลวง
6) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
7) กิจกรรมให้ความรู้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
8) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เจดีย์หลวง
9) มาตรการส่งเสริมบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น
10) มาตรการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
11) กิจกรรมประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต

ปีงบประมาณ
หมายเหตุ
(บาท)
20,000
-
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