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-1แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับ ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่ งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ
เป็นปัญหาลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้น
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถู ก
มองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่ อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอั นดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI)
ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ป ระเมิ น การทุ จ ริ ตคอร์ รั ปชั น ทั่ ว โลกที่ จั ดโดยองค์ กรเพื่ อ ความโปร่ งใสนานาชาติ
(Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
อยู่ ที่ ๓๕ - ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่ อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก
และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนน
ของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ ล าดั บ ที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ
ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC)พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง

-2ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็น ฉบับที่ ๓
เริ่ มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่ การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริ ยธรรม
เป็นสั งคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจ ริ ต ” มีเป้าหมายหลั กเพื่อให้ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัช นีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลัก ออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ จึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญ
กับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ ดาเนินการ
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ตผ่ า นโครงการ/กิ จ กรรม/มาตรการต่ าง ๆ ที่ เป็ น รู ป ธรรมอย่ างชั ด เจน
อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างแท้จริ ง องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐองค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น

-3วิสัยทัศน์
“องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเพ็ ก ใหญ่ ยึ ด มั่ น หลั ก ธรรมาภิ บ าลประสานงานป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อความสงบสุขของประชาชน”
พันธกิจ
1.เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เพ็กใหญ่ยึดธรรมาภิบาล
2.บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของเสริมสร้างความสุขของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่
3.ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4.สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เพ็กใหญ่ ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
5.ส่งเสริมสนับสนุ นการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
องค์การบริ หารส่ วนตาบลเพ็กใหญ่ ได้กาหนดยุทธศาสตร์ห ลักในการดาเนินงานแบ่งออกเป็น ๖
ยุทธศาสตร์ ที่สอคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
การปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐองค์การบริหารส่วนตาบล
เพ็กใหญ่ ประจาปีงบประมาณ 2563
ขั้นการปฏิบัติแยกการดาเนินงานออกเป็น 4 มิติ ดังนี้
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๑ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น

-4- สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
- สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
๑.๒ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
- สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
- สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๓ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
- สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
- สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๒.๑ แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
- สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
- สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
- สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่ อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- มีการจั ดทาแผนภูมิขั้น ตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ล ะขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
- ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
- ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
- ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
- มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ ที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
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มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
- จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- มีการเผยแพร่ข้อมูลข่า วสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
- มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
- มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น
- มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
- มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
- ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
- ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
- มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
- มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้มีการจัดทาแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับ
ดูแล
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ

-6๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
- ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต
- ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
- บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ตารางแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑. การสร้างสังคมที่ไม่ทน

๑.๑ การสร้าง

ด้วยการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่

ต่อการทุจริต

จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่

ประชาชน

บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร

(๑) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ปี ๒๕๖2

หมาย

งบประมาณ(บาท)

เหตุ

๐

ด้วยความประพฤติตามประมวลจริยธรรม

(๑) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร

๐

ข้าราชการการเมือง
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและ
ฝ่ายประจาของ

(๒)โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสาหรับเด็ก

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

และเยาวชน

๕๐,๐๐๐

ด้วยการไม่กระทาให้เกิดการขัดกันแห่ง

ผลประโยชน์/ผลประโยชน์ทับซ้อน
(๑) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน

๐

ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มคี วามเข้าใจ
เกี่ยวกับ Conflict of Interest”

๐

มิติ

ภารกิจตามมิติ
๑.๒ การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
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งบประมาณ(บาท)

เหตุ

ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ

๑) โครงการเด็กและเยาวชนอนุรกั ษ์

๑๐๐,๐๐๐

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๑) โครงการอบรมและส่งเสริมการผลิตน้าหมัก

๕๐,๐๐๐

ชีวภาพ
๒) โครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย

๕๐,๐๐๐

จากสารพิษ
๓) โครงการอบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

๑.๓ การสร้าง

ในความซื่อสัตย์สุจริต
๑) โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพเด็กและ

จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ เยาวชน
เยาวชน

ให้มีจิตสาธารณะ
๑) โครงการอบรมเด็กและเยาวชนอาสาพัฒนา
ท้องถิ่น

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑กิจกรรม
มิติที่ ๑

รวม

๔๐๐,๐๐๐
๙ โครงการ

๒. การบริหารราชการเพื่อ

๒.๑ แสดงเจตจานง

๑) กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของ

ป้องกันการทุจริต

ทางการเมืองในการ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร

๐

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒.๒ มาตรการสร้าง

สร้างความโปร่งในในการบริหารงานบุคคลให้

ความโปร่งใสในการ

เป็นไปตามหลักคุณธรรม

ปฏิบัติราชการ
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๑) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน

๐

บุคคล
๒) มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน

๐

ท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ
๓) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน”
๐
สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน

งบประมาณ การจัดหาพัสดุฯโดยยึดถือตามกฎหมาย
ระเบียบอย่างเคร่งครัด
๑) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี”

๐
๐

๒) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหา
พัสดุ”

๐

๓) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ”
๔) โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.

๒๐,๐๐๐

สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการ

ประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
๐

๑) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
๒) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”

๐

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒.๓ มาตรการการ

จัดทาแผนภูมิ ขั้นตอน ระยะเวลา ดาเนินการ

ใช้ดุลยพินิจและใช้

บริการประชาชน เปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบ

อานาจหน้าที่ ให้
เป็นไปตามหลักการ

สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

๑) กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒) กิจกรรมลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ
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๐
๐

มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง

การอนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
ดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๑) มาตรการการมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

๐

๒) มาตรการมอบอานาจของนายก อบต.

๐

๓) มาตรการการออกคาสั่งมอบหมายของนายก

๐

อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ
๒.๔ การเชิดชู

ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ

เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลใน

สาธารณะของท้องถิ่น

การดาเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่
ประจักษ์

๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง
๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๒.๕มาตรการ

ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กร

จัดการในกรณีได้
ทราบหรือ

ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการ

รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการ

๐

๑,๐๐๐

บ้านเมืองที่ดี
๑) มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบตั ิราชการ”

๐

มิติ

ภารกิจตามมิติ
ทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
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๒) กิจกรรม “การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

๐

ขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่”
มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการจังหวัด

อาเภอที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าทีเ่ พื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๑)กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ

๐

ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเพ็กใหญ่
๒) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”

๐
๐

๓) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”
ดาเนินการให้มีเจ้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการให้

เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าทีโ่ ดยมิชอบ
๑) มาตรการ “ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณี

๐

มีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่ว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ”
๑๐ มาตรการ ๑๒ กิจกรรม

มิติที่ ๒

รวม

๓. การส่งเสริมบทบาทและ ๓.๑ จัดให้มีและ

21,000

๑ โครงการ
จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วย

การมีส่วนร่วมของภาค

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ประชาชน

ในช่องทางที่เป็นการ

๑) โครงการปรับปรุงหรือพัฒนาเว็ปไซต์ อบต.การ
อานวยความสะดวก
เช่าเว๊บไซต์
แก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม

๕,๐๐๐

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

อานาจหน้าที่ของ

๒) กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล

องค์กรปกครองส่วน

ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่

ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

๓) อบรมให้ความรู้ แก่พนักงานส่วนตาบลและ
ประชาชนทั่วไป เรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”
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๐

๐

มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการบริหารงาน

บุคคล การบริการงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ
การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธกี ารที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
๑) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน
การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับ

๐

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

การปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน
๑) โครงการจัดทาวารสาร อบต. รายงานผลการ

๑๐๐,๐๐๐

ปฏิบัติงานประจาปี
๓.๒ การรับฟังความ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน
คิดเห็น การรับและ การดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ตอบสนองเรื่อง

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการทีจ่ ะ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน

มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น
๑) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชนและ
การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตาบล
(๒) กิจกรรมการดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/

ร้องทุกได้โดยสะดวก

๔๐,๐๐๐
๐

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๑)โครงการ อบต.พบประชาชน
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๑๐๐,๐๐๐

มีรายงานหรือแจ้งเป็นหลายลักษณ์อกั ษรให้

ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบถึงการได้รับรื่อง
ระยะเวลาและผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
๑) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้

๐

ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
๓.๓ การส่งเสริมให้
ประชาชน

ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทา

มีส่วนร่วมบริหาร

๑) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทา

กิจการขององค์กร

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่

ปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
๐

๒) กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม
ตาบล ประจาปี

๐

๓) กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผน
ชุมชน และการจัดเวทีประชาคมหมูบ่ ้าน

๐

ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหา

พัสดุ
๑) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

๐

ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

๐

องค์การบริหารส่วนตาบลเพ็กใหญ่
มิติที่ ๓

รวม

๒ มาตรการ ๘ กิจกรรม ๔ โครงการ

๔. การเสริมสร้างและ

๔.๑ มีการจัดวาง

มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุม

ปรับปรุงกลไกในการ

ระบบและรายงาน

ภายในให้ผกู้ ากับดูแล

๒๔๕,๐๐๐

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ตรวจสอบการปฏิบัติ

การควบคุมภายใน

๑) มาตรการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี

ราชการขององค์กร

ตามที่

ประจาปี

ปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินกาหนด

ปี ๒๕๖2

หมาย

งบประมาณ(บาท)

เหตุ

๐

มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดย

ดาเนินการให้มีการจัดทาแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับ
ดูแล
๐
๑) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๔.๒ การสนับสนุน
ให้ ภาคประชาชนมี

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ

ส่วนร่วมตรวจสอบ

โอน ย้าย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง

ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง

การปฏิบัตหิ รือการ
๑) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารราชการ ตาม
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
ช่องทางที่สามารถ
การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
ดาเนินการได้

๐

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ

ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
๑) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

๐

ตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ

ดูแลจัดหาพัสดุ
๑) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน
๔.๓ การส่งเสริม

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้

บทบาทการ

มีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม

๐

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ตรวจสอบของสภา

กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้

ท้องถิ่น

ปี ๒๕๖2

หมาย

งบประมาณ(บาท)

เหตุ

๑) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น

๐

ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการและวิธกี ารที่กฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
๑) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัตงิ านของ

๐

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
๔.๔ เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต

ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต

๑) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน
๒) มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต

๐

๐

บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

๑) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต

มิติที่ ๔

รวม

๔ มาตรการ ๖ กิจกรรม

๐

๐

๑๗ มาตรการ
รวมทั้ง ๔ มิติ

๒๗ กิจกรรม
๑๔ โครงการ

666,000

