แผนปฏิบัตกิ าร
ป้ องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิ อบภาครัฐ
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

คานา
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าในการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม และการเมือง
การปกครองและการบริหารราชการแผ่น ดินเป็น อย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญ ที่
หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ
แข่งขัน กับต่ า งชาติ ไ ด้ อย่า งเท่า เทียมที่ต้องประสานความร่ วมมือทั้ งภาคเอกชนและภาคประชาสั ง คม
เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาคนควบคู่กันไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีชีวิตที่มีความหมาย
และคุณค่าประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคาสั่งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนด มาตรการหรือ
แนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ เพื่อให้
การดาเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง จึงได้จัดทา
แผนปฏิบัติ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติและเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง ให้บรรลุ
เป้ า หมายและผลสั ม ฤทธิ์ ต าม วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ก าหนดไว้ และถื อ เป็ น การปฏิ บั ติ ตามค าสั่ ง ที่ 69/2557
เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติอีกทางหนึ่งด้วย
องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง

สารบัญ
เรื่อง
ส่วนที่ ๑

ส่วนที่ ๒
ภาคผนวก

บทนา
- หลักการและเหตุผล
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- วัตถุประสงค์หลัก
- ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ 2562

หน้า
๑
๑
๒
๒
๒
๒

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
ที่ ๑๑๕ /๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนองและคณะกรรมการประเมินติดตาม
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔
*********************************
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ฯไปสู่การปฏิบัติ การบาบัดทุกข์บารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การ
อานวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครองการพัฒนาการบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร
ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดให้เ ป็น
อานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือ ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้ให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย
ได้เน้นย้าให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย
และให้นามาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อให้การจัดทาแผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๐-๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
จั ด ทาแผนการป้องกันปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ประกอบด้วย
๑. ปลัดองค์การบริการส่วนตาบลทรงคนอง
ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดองค์การบริการส่วนตาบลทรงคนอง
กรรมการ
๓ ผู้อานวยการกองการศึกษา
กรรมการ
๔. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
๕. หัวหน้าส่วนโยธา
กรรมการ
๖. หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการและเลขานุการ
๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ พิจารณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล นามากาหนดจัดทาแผนการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลทรงคนอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิน ผลแผนป้ อ งกัน ปราบปรามการทุจริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ประจาปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง ประกอบด้วย
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
ประธานกรรมการ
๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
รองประธานกรรมการ
๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
กรรมการ
/… ๔. รองปลัด

(๒)
๔. รองปลัดองค์การบริการส่วนตาบลทรงคนอง
กรรมการ
๕. หัวหน้าสานักปลัด อบต.
กรรมการ
๖. เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการ
๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการดาเนินการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการ
ประเมินติดตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ กาหนด
วิธีการติดตามและประเมินผลตลอดจนอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องการ
ประเมินติดตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔และรายงาน
ผลการติดตามและประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนองทราบต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลงชื่อ)
(นายวัชระ เติมวรรธนภัทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง พ.ศ. 2560 - 2564
ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ สป 00๑๗.๕(ศปท.จ.สป.)/ว ๘๙๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม 2560 เรื่อง การ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตระดับจังหวัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดสมุทรปราการดาเนินการข้อ ๑. จัดทาแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 –2564) นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2560 –2564 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ของการจัดทาแผนแผนปฏิบัติ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นไปวัตถุประสงค์ จึงขอ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลงชื่อ)
(นายวัชระ เติมวรรธนภัทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง

๑
ส่วนที่ ๑
บทนา
มาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
หลักการเหตุผล
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯไปสู่การปฏิบัติ
กระทรวงมหาดไทยอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบาบัดทุกข์บารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน การอ านวยความเป็ นธรรมของสั งคม การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการเมื อ งการปกครอง
การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนา
ชุมชน การทะเบียนราษฎรความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่มี
กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือ ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย
และรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้ให้ความสาคัญ กับการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต โดยได้เน้นย้าให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และให้นามาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาเป็นโครงการที่มีประโยชน์
ต่อประชาชน และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน พ.ศ. 2560การดาเนินการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้นายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจ ริ ต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ค าสั่งคณะรั กษาความสงบแห่ง ชาติ ที่
69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ และนโยบายรั ฐ บาล พลเอกประยุทธ์ จัน ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี ที่ไ ด้แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็น กรอบและแนวทางดาเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็น
พันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดาเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ การส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น และสนับสนุนให้มี
“จังหวัดใสสะอาด”“อาเภอใสสะอาด”และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตาบล
ทรงคนอง จึงได้จัดทามาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ – 256๔ ขององค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง และเพื่อให้ทุกส่วนราชการ
ในองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติ มิ ชอบขององค์การบริ หารส่วนตาบลทรงคนอง ทั้งนี้ไ ด้มุ่งเน้น ให้การดาเนิน การป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม
จริ ย ธรรม ความคุ้ ม ค่ า เปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสาร ปรั บ ปรุ ง ระบบการปฏิ บั ติ ง านให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใส
มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึกค่านิยมของ
สังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้อง
กับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254๖

วิสัยทัศน์
“องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต(Zero Tolerance & Clean
Songkanong) ”
พันธกิจ ( Mission )
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
วัตถุประสงค์หลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชน
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน
ในระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย

๒

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยแปลงตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
๑. การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาของเทศบาล
๒. การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่
๓. การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
๔. การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นทีป่ ระจักษ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
๑. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานได้ทุกขั้นตอน
๒. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
๓. ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
๑. การจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่หน่วยตรวจสอบกาหนด
๒. ภาคประชาชนมีสว่ นร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการได้
๓. การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

๓

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
มิติ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
งบประมาณ (บาท)
1. สร้างสังคม 1.1 การสร้างจิตสานึกและ 1. โครงการบริหารงานตามหลัก
ไม่ใช้งบประมาณ
ที่ไม่ทนต่อการ ความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง ธรรมาภิบาล
ทุจริต
ข้าราชการบริหารข้าราชการ
2. โครงการพัฒนาเพิ่ม
ไม่ใช้งบประมาณ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
และฝ่ายประจาขององค์กร
หน้าที่
ปกครองส่วน
3. มาตรการ “ส่งเสริมการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น”
4. โครงการปกกันผลประโยชน์
ไม่ใช้งบประมาณ
ทับซ้อน
1.2 การสร้างจิตสานึกและ 1. โครงการเสริมสร้าง อนุรักษ์
ไม่ใช้งบประมาณ
ความตระหนักแก่ประชาชน ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชน

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

2. โครงการส่งเสริมการสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงปลูกฝัง
ค่านิยมการนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์

50,000

1.3 การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต

50,000

2. โครงการพาน้องท่องธรรมะ
3. การประกวดคาขวัญต่อต้าน
การทุจริต

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

2.1 แสดงเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร

1. มาตรการแสดงเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต

ไม่ใช้งบประมาณ

มิติ

ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
2.2 มาตรการสร้างความ
1. มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โปร่งใสในการบริหารบุคคล

2.3 มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดาเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้ป็นที่ประจักษ์

งบประมาณ (บาท)
ไม่ใช้งบประมาณ

2. มาตรการออกคาสั่ง
มอบหมายของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้า
ส่วนราชการ

ไม่ใช้งบประมาณ

3. มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

4. กิจกรรมการพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
5. กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
6. กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ
7. โครงการจ้างสารวจความพึง
พอใจของผู้บริการ
1. มาตรฐานการยกระดับการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ไม่ใช้งบประมาณ

1. โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น

2. กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือ
มีจิตสาธารณะ
3. กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคล
ดารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.5 มาตรการจัดการในกรณี 1. มาตรการจัดทาข้อตกลงการ
ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ
ปฏิบัติราชการ
ตรวจสอบพบการทุจริต
2. มาตรการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองค์กรอิสระ

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

40,000
ไม่ใช้งบประมาณ

30,000
ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

มิติ
3. การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน

ภารกิจตามมิติ
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอานวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน

3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

4. การ
4.1 มีการจัดวางระบบและ
เสริมสร้างและ รายงานการควบคุมภายใน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1. มาตรการปรับปรุงและ
พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณ (บาท)
ไม่ใช้งบประมาณ

2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
สาคัญและหลากหลาย

ไม่ใช้งบประมาณ

3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของ อบต.และการรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน
การคลัง

ไม่ใช้งบประมาณ

4. มาตรการกากับติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. โครงการจัดเวทีประชาคม
ระดับหมู่บ้านและระดับตาบล

ไม่ใช้งบประมาณ

2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์และ
รับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชน
3. มาตรการจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ไม่ใช้งบประมาณ

4. มาตรการจัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์ร้องเรียน/ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่ใช้งบประมาณ

2. กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1. โครงการจัดทาแผนการ
ตรวจสอบภายในประจาปี

ไม่ใช้งบประมาณ

50,000

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ปรับปรุงกลไก
ในการตรวจ

ตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินกาหนด

2. กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน

ไม่ใช้งบประมาณ

มิติ
สอบการปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ภารกิจตามมิติ
4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการตามช่องทาง
ที่สามารถดาเนินการได้

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1. กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการบริหารงบประมาณ
การรับจ่ายเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณ (บาท)
ไม่ใช้งบประมาณ

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ 1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น กฎระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องสาหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

ไม่ใช้งบประมาณ

2. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น

ไม่ใช้งบประมาณ

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม 1. กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้า
ของชุมชน(Community) ระวังการทุจริต
และบูรณาการทุกภาคส่วน
2. กิจกรรมการติดป้าย
เพื่อต่อต้านการทุจริต
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต

ไม่ใช้งบประมาณ
50,000

