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ส่วนที่ ๑
บทนํา
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้
ความเสี่ ยงของการทุ จริตที่ มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุ จริตที่ อาจเกิดขึ้ น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุ จ ริตในระดั บท้ องถิ่ น พบว่าปั จจัย ที่ มีผ ลต่ อการขยายตั วของการทุจ ริตในระดับ ท้ องถิ่ น ได้แก่ การ
กระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อให้
บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทํา
ให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้
๑) การทุ จริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่ เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก
ภาคส่วนต่างๆ
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่
พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง
กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทําให้เกิดการ
ทุจริต
๒) สิ่ งจูงใจ เป็ น ที่ ยอมรับ ว่ าสภาวะทางเศรษฐกิ จที่ มุ่งเน้ น เรื่องของวัตถุนิ ย ม สั งคมทุ น นิ ย ม ทํ าให้ คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น
๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
๔) การผูกขาด ในบางกรณี การดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้าง
และโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
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๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือ
ว่าเป็ น เครื่ องวั ดความดี ของคน แต่ ในปั จ จุ บั น พบว่ า คนมี ความละอายต่ อบาปและเกรงกลั ว บาปน้ อ ยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริต
เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทําการทุจริตฉ้อราษฎร์บัง
หลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่าง
ของสาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
สามารถนํา SWOT Analysis และ McKinsey’s ๗s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตาม
บริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม

๒. หลักการและเหตุผล
ปัจจุ บัน ปั ญหาการทุจ ริตคอร์รัป ชันในประเทศไทยถือเป็ น ปั ญหาเรื้อรังที่ นับ วัน ยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลําดับต้น ๆ
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่
เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
(Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อ
ความโปร่ งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่ า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่ างปี ๒๕๕๕ –
๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ - ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และ
เป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศ
ไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ลําดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุ จ ริ ต ไม่ ว่ าจะเป็ น การเป็ น ประเทศภาคี ภ ายใต้ อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่าด้ ว ยการต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต (United
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้ งองค์ กรตามรัฐธรรมนู ญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ ได้จัดทํ ายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทํา
ให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทย
ยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
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ความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้
ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว
ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของ
กลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปั จจุ บั น ยุ ทธศาสตร์ช าติ ว่าด้ วยการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริตที่ ใช้ อยู่ เป็ นฉบั บที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ.
๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชน
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ใน
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย
หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑“สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
คําอธิบาย
ยุ ท ธศาสตร์ “สร้ า งสั งคมที่ ไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต ” เป็ น แนวทางยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ งเน้ น ให้ ค วามสํ าคั ญ ใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัต ย์ สุจ ริต
เป็นการดําเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทําหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี
มีจิต สาธารณะ จิต อาสา และความเสีย สละเพื่อ ส่ว นรวม และเสริม สร้า งให้ทุก ภาคส่ว นมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ
และต่ อต้ านการทุ จริ ตในทุ กรู ปแบบ ผ่ านการพั ฒ นานวั ตกรรมและการสื่ อสารเพื่ อการเรี ยนรู้ อัน จะนํ า มาสู ่ก าร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ่มทางสังคม และองค์กรวิชาชีพใน
การสร้างสังคมโปร่งใสด้ว ยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่ว นที่เกี่ย วข้องเพื่อให้ปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแนวทางที่ได้จาก “Benchmarking”
โดยถอดบทเรียนและแนวทางการดําเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตจากประเทศต่าง ๆ ที่ประสบความสําเร็จด้านการ
ป้องกันการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใช้ให้
สอดคล้ องและเหมาะสมกั บ บริ บ ทและสภาพปั ญ หาของประเทศไทย ควบคู่ กับ การดํ าเนิ น การต่ อยอดกลไกหรื อ
แนวทางที่มีอยู่เดิม ด้วยการบูรณาการและเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่ว นร่ว มในการแก้ไขปัญหาอย่าง
ต่อเนื่องและได้รับ การสนั บสนุน อย่างเพีย งพอเพื่ อให้เกิ ดผลเป็นรู ปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๑ กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๔

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนําเสนอ/รูปแบบ การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
๒. การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้
อย่างจริงจัง
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
๒. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สําหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
๓. พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
๔. การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๕. การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ
๖. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการ
ทุจริต
๒. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนําเสนอ/รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ
๓. พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
๒. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย
และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล
๓. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
คําอธิบาย
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อ
เรี ย กร้ อ งหรื อ ประเด็ น การชุ ม นุ ม ประท้ ว งของประชาชนทุ ก กลุ่ ม ทุ ก ฝ่ ายที่ มี ต่ อ ทุ ก รั ฐ บาลที่ ผ่ านมา จะเห็ น ได้ ว่ า
ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่รัฐอาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยใน
ห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่
ยอมรับ และไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็ นถึงเจตจํานงทาง
การเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็
ตอบรับต่อเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยปรากฏทั้งในส่วน
คําปรารภอันเป็นส่วนแสดงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏทั้งในส่วนเนื้อหาสาระในหมวด
ต่าง ๆ อันเป็นการจัดโครงสร้างและระเบียบทางการเมืองการปกครองที่นําไปสู่การสร้างสังคมที่โปร่งใสปราศจากการ
ทุจริต ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงความเห็นพ้องต้องกันว่าการปกครองในระบอบ
ประชาธิป ไตยไทยที่ ผ่ านมามิ ได้ มีเสถี ย รภาพ หรือราบรื่น เรีย บร้อ ยเป็ น เพราะผู้ นํ าไม่ นํ าพาหรือไม่ นั บ ถื อยํ าเกรง
กฎเกณฑ์ การปกครองบ้ านเมื อง ทุ จริตฉ้ อฉลหรือบิดเบื อนอํานาจ รัฐธรรมนูญ ฉบั บ นี้ จึงได้มีการวางกลไกป้ องกั น
ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลได้เข้ามามีอํานาจในการปกครองบ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อํานาจตามอําเภอใจ
ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน ที่
ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาให้ดํารงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการสนองตอบ
ต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
จึงได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์การนําเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
และสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานงทางการเมือง
การปกครองในเรื่องการต่ อต้านการทุ จ ริตไปสู่ การปฏิ บั ติของทุ กภาคส่ ว นอย่างเป็ น รูป ธรรมและมี ความเห็ น พ้ อง
สอดคล้องเป็นเดียวหนึ่งกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้มุ่งสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วม ในการต่อต้านการ
ทุจริต อันเป็นเจตจํานงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่งแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองไทยให้เกิด
เสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในท้ายที่สุด
ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๒ กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการกําหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อ
สาธารณชน
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. กําหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัคร
รับเลือกตั้งหรือก่อนดํารงตําแหน่งทางการเมือง
๒. กําหนดให้พรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๖

กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุก
ระดับ
๑. ศึ กษาและกํ าหนดแนวทาง/ขั้ น ตอนการกํ ากั บ ติ ดตามมาตรฐานทางจริ ย ธรรมของนั กการเมื องและ
เจ้าหน้าที่รัฐ
๒. การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน
๓. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับ สนุนให้ทุกภาคส่วนกําหนดกลยุทธ์และมาตรการสําหรับ เจตจํานงในการต่อต้านการ
ทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกําหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
๒. ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกําหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานง
ทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓. การส่งเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
๒. จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอ
และเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้การ
สนับสนุนทุนตั้งต้น
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
๒. พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๖ ประยุกต์นวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. กําหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่อนโยบายนั้น ๆ
ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง
๒. จัดทําระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรคการเมืองได้
หาเสียงไว้กับประชาชน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
คําอธิบาย
การทุ จริตเชิ งนโยบาย (Policy Corruption) คื อการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์ ห รือการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมอันเกิดจากการใช้อํานาจทางบริหารในการเสนอโครงการหรือ
การดําเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์จากการดําเนินตามโครงการหรือ
กิ จ การนั้ น ๆ และทํ าให้ เกิ ด ความเสี ย หายแก่ รัฐ การทุ จ ริ ต ในรู ป แบบดั งกล่ าวเป็ น ปั ญ หาที่ พ บมากขึ้ นในปั จ จุ บั น
ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการ
ทุจริตเชิ งนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ ขั้นตอนการ
กําหนดนโยบายของพรรคการเมื อง การใช้ อํานาจอย่ างไม่ โปร่ งใส อย่ างไรก็ ตาม แม้ ว่ าผลการวิ จัยได้ ชี้ให้ เห็ น ว่ า
โครงการพัฒ นาสาธารณะต่าง ๆ สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทุจริตได้ตลอดเวลาแต่การทุจริตเชิงนโยบายก็
มักจะเกิดขึ้นในขั้นการกําหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นวาระแรกที่นโยบายของ
พรรคการเมืองถูกกําหนดให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่านมามีหลายองค์กรอิสระและหลายหน่วยงานพยายามหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อจํากัดในเรื่องอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้มีการกําหนดให้มีอํานาจยับยั้งโครงการที่
อาจนําไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ จึงได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัด
กั้น การทุ จริตเชิ งนโยบาย” ซึ่งเป็ น ยุท ธศาสตร์ ที่มุ่งป้ องกั น การทุ จ ริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกํ าหนด
มาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบ าล ตั้ งแต่ เริ่มขั้น ก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้น การกําหนดนโยบาย
(Policy Formulation) ขั้ น ตั ด สิ น ใจ น โย บ าย (Policy Decision) ขั้ น ก ารนํ าน โย บ าย ไป ป ฏิ บั ติ (Policy
Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๓ กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
๒. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย
๓. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
๔. พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
๕. พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
๖. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
๗. กําหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเหตุ :(เพื่อแก้ไขการทุจริตใน
กระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น มีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป็นต้น การทุจริตใน
กระบวนการอนุมัติงบประมาณ เช่น มีความพยายามผันงบประมาณเข้าสู่เขตพื้นที่เลือกตั้งของนักการเมือง เป็นต้น
และการทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช่น การทุจริตในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากที่สุด เป็นต้น)
๘. เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๙. การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
๑๐.การกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือเป็นความผิดในทางบริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๘

๑๑.การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อํานาจของฝ่ายบริหาร
๑๒.พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
๑๓.บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย
กลยุทธ์ที่ ๒การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback)
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ
กลยุทธ์ ที่ ๔ ส่ งเสริมให้ มีการศึ กษา วิเคราะห์ ติ ดตาม และตรวจสอบ การทุ จ ริตเชิ งนโยบายในองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๒. เผยแพร่องค์ความรู้ในการดําเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔“พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
คําอธิบาย
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัย
ทั้งการกําหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
๒. พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
๓. เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
๔. ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
๒. นําข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
๓. กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๙

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในระบบบริ ห ารงานสาธารณะ เพื่ อ ลดขั้ น ตอน หรื อ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
๒. พัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ป ระชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (กําหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๑. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๒. กํ าหนดแผนการติ ด ต่ อสื่ อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC)1 เพื่ อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดํ าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน เพื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ แนวทางการยกระดั บ คะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
๒. การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ ๖ สนับสนุนให้ภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
๒. สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
๓. กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง
กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พัฒ นาและยกระดับการพัฒ นาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้ มีความเป็ นมือ
อาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
๒. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สําหรับการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๘ การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United Nations Convention Against Corruption C.C. ๒๐๐๓ - UNCAC ๒๐๐๓)
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต
๒. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต
๓. สร้างแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๑๐

๔. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
คําอธิบาย
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุง
และพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการปราบปรามการทุจริต
การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูปกลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไต่
สวน การปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มี
ความรวดเร็ว การพัฒนากลไกพิเศษในการดําเนินคดีที่รวดเร็วมากขึ้น การวางแผนกําหนดทิศทางในการปราบปราม
การทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/จํานวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์
พลวัตของการทุ จ ริตเพื่ อตรากฎหมายป้ องกั น การทุ จ ริตในเชิ งรุก การบู รณาการข้อมู ลและข่ าวกรองประกอบการ
ปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให้ลดการดําเนินงาน ที่ล่าช้าและซ้ําซ้อน การคุ้มครองพยานและผู้แจ้ง
เบาะแสในคดีทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําให้การดําเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุด
แล้วก็จะมีการเผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวในการกระทําการทุจริต รวมไป
ถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (UnitedNations Convention Against Corruption C.C. ๒๐๐๓ – UNCAC ๒๐๐๓) ด้วย
ซึ่ ง ในการปฏิ รู ป กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ต ดั ง กล่ า วจะมุ่ ง เน้ น การดํ า เนิ น การโดยการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและ
ลงโทษผู้กระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และ
การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารที่ ทัน สมั ยในการพั ฒ นากลไกต่ าง ๆ ให้ มีป ระสิ ทธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้น ซึ่ ง
ยุทธศาสตร์นี้จะทําให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ
ถูกดําเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทําการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและ
เกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๕ กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึง
ได้โดยง่าย
๒. การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การพั ฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์ สินและหนี้ สิ น
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔)
๒. การกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สิ นและหนี้ สิ นให้ ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุ จ ริต
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๑๑

กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา
๒๒๑ และ ๒๔๔)
๒. การสร้างมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต
๓. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑
และ ๒๔๔)
๔. การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด
กลยุทธ์ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบังคับ ใช้ก ฎหมายในการปราบปรามการทุจ ริต ให้เท่าทัน ต่อ พลวัต
ของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
๒.การตรากฎหมายหรือปรับปรุ งกฎหมายเพื่ อสนั บสนุ นให้ หน่ วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุ จริ ต
ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
๓. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไขกฎหมาย
แลกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
๔. การบังคับใช้กฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/สถิติการทุจริต(เชื่อมโยงกับ
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๕)
๕. การบังคับใช้กฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา
๒๑๕)
๖. การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัย ใน
ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
กลยุทธ์ที่ ๕ บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. พั ฒ นาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุ จริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุ จริต2
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔)
๒. จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต
๓. การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจ
เอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ
๒๔๔)
กลยุ ท ธ์ ที่ ๖ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการคุ้ ม ครองพยานและผู้ แ จ้ งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๑๒

แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การมีมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแส (whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้
๒. การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๓. การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี
กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปราม
การทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การพั ฒ นาองค์ความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่
ปราบปรามการทุจริต(non-training)
๒. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่า
ทันต่อพลวัตของการทุจริต (training)
๓. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๘ การเปิดโปงผู้กระทําความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทําการ
ทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการ
รับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง
กลยุ ท ธ์ ที่ ๙ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการคุ้ ม ครองพยานและผู้ แ จ้ งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. จัดให้มีทรัพยากรที่ เหมาะสมเพื่อรองรับ การเพิ่มขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๖ “ยกระดั บ คะแนนดั ช นี ก ารรับ รู้ก ารทุ จ ริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย”ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๖ “ยกระดั บ คะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย”
คําอธิบาย
ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น การ
ยกระดับ มาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับ ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดย
การศึ กษาวิ เคราะห์ ป ระเด็ น การประเมิ น และวิ ธี การสํ ารวจตามแต่ ล ะแหล่ งข้ อมู ล และเร่ งรั ด กํ ากั บ ติ ด ตามให้
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ องปฏิ บั ติห รื อปรั บ ปรุงการทํ างาน รวมไปถึ งการบู รณาการการทํ างานร่ว มกั น ระหว่ างภาครั ฐ
หน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรม ภาคเอกชน และต่ า งประเทศเพื่ อ ยกระดั บ คะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๖ กําหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๑๓

กลยุทธ์
กลยุ ทธ์ ที่ ๑ ศึ กษา และกํ ากั บ ติ ดตามการยกระดั บ ดั ช นี การรับ รู้ การทุ จ ริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สําหรับการจัดอันดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
๒. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
๓. เร่งรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
๔. การจัดการการรับรู้ (Perceptions)
กลยุทธ์ที่ ๒บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ์
๑. วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(ยุทธศาสตร์ที่ ๑ – ยุทธศาสตร์ที่ ๕) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ
๒. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้าง
ค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้านต่างๆ
รวม ๑๑ ด้านโดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ ๑๐ สรุปได้
ดังนี้
นโยบายที่ ๑๐. นโยบายการส่ ง เสริ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บ าลและการป้ อ งกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ดําเนิน การจัดระบบอัตรากาลั งและปรับ ปรุงค่าตอบแทนบุ คลากรภาครัฐให้ เหมาะสมและเป็ น ธรรมยึ ด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดต้นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการโดยจะ
ดํ าเนิ น การตั้ งแต่ ระยะเฉพาะหน้ าไปตามลํ าดั บ ความจํ าเป็ น และตามที่ ก ฎหมายเอื้ อให้ ส ามารถดํ าเนิ น การได้ ใน
ระยะแรกกระจายอํ านาจเพื่ อให้ ป ระชาชนสามารถเข้าถึ งการบริห ารสาธารณะได้ รวดเร็ว ทั้ งจะวางมาตรการทาง
กฎหมายมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช้อํานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริตหรือสร้างความเสียหายแก่
ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทําธุรกิจการลงทุน
และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเป็นสําคัญเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๑๔

ภาครัฐวางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสําคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่
ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการดําเนินการต่อผู้กระทําการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดีรวมทั้งให้
ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชนอีกทั้งจะทํา
กรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหาเช่นการจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุนการใช้จ่ายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบซึ่งได้มีคําวินิจฉัย
ขององค์กรต่างๆมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ

คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต ประพฤติมิชอบ
เพื่อให้ การบริห ารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
ข้อ ๒ ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทําการหรือ
เกี่ ยวข้ องกับ การทุ จริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ ใช้ หรือผู้สนั บสนุ น ให้ หั วหน้ าส่ วนราชการและหั วหน้ า
หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ
พระราชกฤษฎี กาว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์ วิธี การบริห ารกิ จ การบ้ านเมื องที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการ
ทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
ข้อ ๓ ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่ วยงานของรัฐ มี ห น้ าที่ ในการควบคุ ม กํ ากั บ ดู แล การดํ าเนิ น งานให้ เป็ นไปตามบทบั ญ ญั ติแห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างเคร่งครัด
ข้อ ๔ กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดําเนินการตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้
ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๕ ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา รวบรวม
และดําเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับ
การทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการดําเนินงานตามข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ แลเรายงฝานผลการ
ปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง

แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔
การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
กลยุทธ์ที่ ๔.๑.๔ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ ประชาชนและภาคีการพัฒ นาการมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๑๕

โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทย
สะอาด”
กระทรวงมหาดไทยดําเนิน การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ โดยได้นํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ มาเป็นกรอบและแนวทางดําเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การ
ปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดําเนินการใน ๓ ภารกิจหลัก ดังนี้
1. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ
1. ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น
2. สนับ สนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อํ าเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใส
สะอาด” ทั่วประเทศ
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน
๑) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่าย
บริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance)
๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕) เพื่ อพั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึ งเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิ บั ติราชการ ขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. เป้าหมาย
๑) ข้ าราชการฝ่ ายการเมื อ ง ข้ า ราชการฝ่ า ยบริ ห าร บุ ค ลากรขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ
๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม
๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๑๖

๕. ประโยชน์ของการจัดทําแผน
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชน
ในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต
(Anti-Corruption) จากการปลู ก ฝั งหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม หลั กธรรมาภิ บ าล รวมถึ งหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน
๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ มี
จิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจ ริตและประพฤติมิช อบ จนเป็ น ที่ ย อมรับ จากทุ กภาคส่ว นให้ เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ต้น แบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการ
เฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
มี ๗ ด้าน ดังนี้
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้ํา
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน
๔. การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
๕. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
๖. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น
๗. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา ได้เน้นตามแนวทางที่ ๖ การพัฒ นาด้านการเมือง การบริหาร และการ
พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น
- การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี่ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และมีทัศนคติที่ดีในการทํางานโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม
- การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงาน
- การพั ฒ นาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการบริ ห ารราชการบนหลั ก ธรรมาภิ บ าล เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และคุ้มค่า รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อรองรับ
การ กระจายอํานาจ และเพื่อให้ป ระชาชนมี ความเชื่ อมั่น และพึ งพอใจในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๑๗

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
มิติ

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑.๑.๑ (๑) โครงการอบรมพัฒนา ๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑. การสร้างสังคม ๑.๑ การสร้าง
จิ
ต
สํ
า
นึ
ก
และความ
องค์
ค
วามรู
เ
้
กี
ย
่
วกั
บ
การปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
าน
ที่ไม่ทนต่อการ
ตระหนักแก่บุคลากร ตามหลักธรรมาภิบาล
ทุจริต
ทั้งข้าราชการ
๑.๑.๑ (๒) โครงการส่งเสริม
ไม่ใช้
การเมืองฝ่ายบริหาร คุณธรรมและจริยธรรมในการ
งบประมาณ
ข้าราชการการเมือง ป้องกันการทุจริต
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ ๑.๑.๒ (๑) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ไม่ใช้
ฝ่ายประจําของ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
งบประมาณ
องค์กรปกครองส่วน ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่
ท้องถิ่น
ลา”
๑.๑.๒ (๒) มาตรการ
ไม่ใช้
“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
งบประมาณ
ต่อต้านการทุจริต”

มิติที่ ๑

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑.๒ การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น

๑.๒.๒ (๑) โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในหมู่บา้ น
๑.๒.๒ (๒) กิจกรรม Big
Cleaning Day แม่ลา
๑.๒.๒ (๓) โครงการรณรงค์และ
สืบสาน วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑.๓ การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

๑.๓.๑ (๑) โครงการสนับสนุน
กิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน
๑.๓.๑ (๒) โครงการอบรม
คุณธรรมเด็กและเยาวชน

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

รวม

๒ มาตรการ ๑ กิจกรรม
๖ โครงการ

๒๐๕,๐๐๐

๒๐๕,๐๐๐

๒๐๕,๐๐๐

๒๐๕,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
ไม่ใช้
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๑๘

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต

๒.๑ แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร

กิจกรรมประกาศเจตจํานง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่
ลา

ไม่ใช้
งบประมาณ

๒.๒ มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

๒.๒.๑ (๑) มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล
๒.๒.๑ (๒) มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่ลา ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
และหัวหน้าส่วนราชการ
๒.๒.๑ (๓) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน”
๒.๒.๒ (๑) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี”
๒.๒.๒ (๒) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหา
พัสดุ”
๒.๒.๒ (๓) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ”
๒.๒.๒ (๔) โครงการเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
๒.๒.๓ (๑) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ

ไม่ใช้
งบประมาณ

๒.๓ มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อํานาจหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

๒.๓.๑ (๑) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒.๓.๑ (๒) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๒.๓.๒ (๑) มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๒.๓.๒ (๒) มาตรการมอบอํานาจ
ของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ลา
๒.๓.๒ (๓) มาตรการมอบอํานาจ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
๒.๓.๒ (๔) มาตรการการออก

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมายเหตุ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๑๙

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมายเหตุ

คําสั่งมอบหมายของนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล แม่
ลา ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ลา และหัวหน้าส่วน
ราชการ

งบประมาณ

๒.๔ การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์

๒.๔.๒ (๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
๒.๔.๓ (๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

๒.๕ มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

๒.๕.๑ (๑) มาตรการ “จัดทํา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
๒.๕.๑ (๒) กิจกรรม “การจัดทํา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา”
๒.๕.๒ (๑) กิจกรรม ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่ลา
๒.๕.๒ (๒) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ”
๒.๕.๒ (๓) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”
๒.๕.๓ (๓) มาตรการ “ดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่ลา
ว่า
ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ”

ไม่ใช้
งบประมาณ

มิติที่ ๒

รวม

๓. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

๓.๑ จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน

๑๐ มาตรการ ๑๑ กิจกรรม
๒ โครงการ
๓.๑.๑ (๑) โครงการ“ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่ลาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
๓.๑.๑ (๒) กิจกรรม “อบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐”
๓.๑.๒ (๑) กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ไม่ใช้
งบประมาณ
-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๒๐

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตําบล และการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง”
๓.๑.๓ (๑) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ลา”
๓.๒ การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน

๓.๓ การส่งเสริมให้
ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

มิติที่ ๓

รวม

๓.๒.๑ (๑) โครงการจัดประชาคม
แผนชุมชนประจําปี
๓.๒.๑ (๒) โครงการดําเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่ลา
๓.๒.๓ (๑) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนรําคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓.๒.๓ (๒) กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
๓.๓.๑ (๑) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่ลา
๓.๓.๑ (๒) โครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคม
ตําบล ประจําปี
๓.๓.๑ (๓) กิจกรรมการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน
๓.๓.๒ (๑) มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
๓.๓.๓ (๑) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่
ลา
๔ มาตรการ ๕ กิจกรรม
๔ โครงการ

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

หมายเหตุ

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

๑๑๐,,๐๐๐

๑๑๐,๐๐๐

๑๑๐,๐๐๐

๑๑๐,๐๐๐

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๒๑

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๔. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนด

๔.๑.๑ (๑) โครงการจัดทํา
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปี
๔.๑.๑ (๒) โครงการจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน
๔.๑.๒ (๑) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน
๔.๑.๒ (๒) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตําบล แม่
ลา

มิติที่ ๔

๔.๒ การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีสว่ น
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ดําเนินการได้

๔.๒.๒ (๑) กิจกรรมการรายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ
๔.๒.๓ (๑) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน

๔.๓ การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

๔.๓.๑ (๒) กิจกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
๔.๓.๒ (๑) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล

๔.๔ เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต

๔.๔.๑ (๒) มาตรการการส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต

รวม

๒ มาตรการ ๕ กิจกรรม
๒ โครงการ

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมายเหตุ

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
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ส่วนที่ ๓
๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล (ข้อ ๑.๑.๑(๑))
๒. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิ บาล หรือ การบริห ารจั ดการที่ดี (Good Governance) เป็น หลั กสําคัญ ในการบริห ารและการ
ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึกในการทํางาน
และความรับ ผิดชอบต่ อหน้าที่ ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมี การส่งเสริมคุ ณธรรมและจริยธรรมเพื่ อให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญ
ของประเทศไทยมานาน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ใน
สถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการ
ที่จะทําให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้ง
สร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสํานึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่
เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความ
โปร่งใส ความรับ ผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีป ระสิ ทธิภ าพและประประสิทธิผ ล และการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบั บ ปั จ จุบั น ซึ่งได้ วางกรอบการนํ าหลั กธรรมาภิ บ าลไปเป็ น แนวทางการปฏิ รูป การบริห ารการปกครองของ
หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมา
ภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและ
การตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น
การพิจารณาคัดเลือกนําองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้าน
ความโปร่งใสสําหรั บ หน่ วยงานหรืองค์ กรใดๆ จะต้องคํ านึ งถึ งกรอบเป้ าหมาย วัตถุ ป ระสงค์ แนวทาง หรือวิ ธีการ
ดําเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา จึงจัดทําโครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริห ารท้ องถิ่ น บุ คลากรขององค์ ก รมี ค วามรู้ค วามเข้ าใจในเรื่องหลั กธรรมาภิ บ าล คุ ณ ธรรม
และจริยธรรม
๒. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
๓. เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ น บุ ค ลากรมี ความรู้ ค วามเข้ าใจในหลั ก และแนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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๔. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินการ
๑. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
๔. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม
๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๗. ระยะเวลาการดําเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ
งบประมาณปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม
๒. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
๓. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้
๔. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต (ข้อ ๑.๑.๑(๒))
๒. หลักการและเหตุผล
บุ ค ลากรหรื อ ทรั พ ยากรบุ ค คลในองค์ ก รเป็ น รากฐานสํ าคั ญ ยิ่ งในการพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รไปสู่
ความสําเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสําเร็จ มีความเจริญก้าวหน้า
ต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์
มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทําหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน ข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะ
หรือประสบการณ์ที่จําเป็นในการทํางาน ย่อมทําให้องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจาก
บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ มี ทั ก ษะและประสบการณ์ ก ารทํ า งานสู ง แล้ ว ย่ อ มมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต มี จ รรยาบรรณ ค่ านิ ย ม บุ ค ลิ ก ภาพหรื อ คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ เป็ น ตั ว ชี้ นํ า ทาง
ในการปฏิบั ติงานตามตําแหน่ ง หน้ าที่ และบทบาทแห่ งตนเอง บุ คลากรที่ ป ฏิ บัติหน้ าที่โดยยึดมั่นในหลั กคุณ ธรรม
จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา
กรุ ณ า เอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่ ต่ อ งาน ต่ อ หน่ ว ยงาน ต่ อ เพื่ อ นร่ ว มงานและผู้ ม าขอรั บ บริ ก ารหรื อ รั ก ษาผลประโยชน์
ของประชาชนและประเทศชาติ แ ล้ ว ย่ อ มนํ า พาองค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานมุ่ ง ไปสู่ ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า มากยิ่ ง ขึ้ น
มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึ้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และ
พนั กงานจ้ าง ตลอดทั้ งประชาชนทั่ วไปให้ มี ความรู้ ความเข้ าใจในหลั กธรรมทางพระพุ ทธศาสนา สามารถนํ ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดี
มีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทํางาน
ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
๒. เพื่อให้บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดําเนิน
ชีวิตได้อย่างถูกต้อง
๓. เพื่ อปรับ เปลี่ ย นทั ศนคติ ค่ านิ ย มและเจตคติ ของบุ คลากรต่อองค์ กร ต่ อการทํ างาน ต่ อเพื่ อนร่วมงาน
ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น
๔. เพื่ อให้ ส ถาบั น ทางศาสนามี บ ทบาทในการปลู กจิ ตสํ านึ กมี คุณ ธรรม จริย ธรรม มี ความซื่ อสั ตย์ สุ จ ริ ต
ให้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล
๔. กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ทําวัตรเช้า) ทุกวันพระ จํานวน ๑ ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๒๘

๗. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
๑. ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)
๒. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ
๓. จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ
๔. เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและเกิด
ความเหมาะสม
๕. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
๖. วัดและประเมินผลโครงการฯ
๘. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
๒. บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการดําเนิน
ชีวิตได้อย่างแท้จริง
๓. ปลู กจิตสํานึ กให้ บุ คลากรและประชาชนมี ทัศนคติ ค่านิ ย ม ความซื่ อสั ตย์ สุ จริต และเจตคติ ต่อองค์ กร
ต่อการทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๒๙

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา”
(ข้อ ๑.๑.๒(๑))
๒. หลักการและเหตุผล
กลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา
กําหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่
ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให้บริการ
แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ได้แก่ ยึดมั่น
ในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ ส่ ว นตน และไม่ มีป ระโยชน์ ทั บ ซ้ อน,ยื น หยั ด ทํ าในสิ่ งที่ ถู กต้ อง เป็ น ธรรม และถู กกฎหมาย, ให้ บ ริก าร
แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
และไม่บิ ดเบือนข้อเท็ จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี คุณ ภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้
สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณี
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหา
ประโยชน์ ที่ มิ ช อบ โดยอาศั ย ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ แ ละไม่ ก ระทํ า การอั น เป็ น การขั ด กั น ระหว่ า งประโยชน์ ส่ ว นตน
และประโยชน์ส่วนรวม
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ลา ได้จัดทํามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา”
ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ที่ ชัดเจนและเป็นสากล
๒. เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบริห ารส่วนตําบลแม่ ลา เพื่ อให้การดําเนิน งาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. เพื่ อ ทํ า ให้ เกิ ด รู ป แบบองค์ ก รอั น เป็ น ที่ ย อมรั บ เพิ่ ม ความน่ า เชื่ อ ถื อ เกิ ด ความมั่ น ใจแก่ ผู้ รั บ บริ ก าร
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจในขอบเขต
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามลําดับ
๕. เพื่ อ ป้ อ งกั น การแสวงหาประโยชน์ โ ดยมิ ช อบและความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทั่วไป
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๓๐

๖. วิธีดําเนินการ
๑. เผยแพร่ ป ระมวลจริ ย ธรรมขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ าบลแม่ ล า เพื่ อ ใช้ เป็ น ค่ า นิ ย มสํ า หรั บ องค์ ก ร
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา เปิดเผยเป็นการทั่วไป
แก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของราชการ
เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๓๑

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” (ข้อ ๑.๑.๒(๒))
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) มุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิ กเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยได้รั บ ความร่วมมื อจากฝ่ ายการเมือง หน่ ว ยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิ ทักษ์ รั กษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วนตํ าบลแม่ ล า จึ งได้ กํ าหนดแนวทาง/มาตรการเสริ มสร้ างองค์ ความรู้ ด้านการทุ จ ริต ขึ้ น เพื่ อให้ ส ามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
๓. วัตถุประสงค์
๑ . เพื่ อ เสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ า นการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต แก่ ค ณะผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
๒. เพื่ อสร้างจิ ตสํ านึ กและความตระหนั กในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่ คณะผู้บ ริห ารท้ องถิ่ น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่มากกว่า ๕ เรื่องขึ้นไป
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินการ
๑. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้านการทุจริต
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูก
จิตสํานึก
๒. เผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสร้ างเสริ ม องค์ ค วามรู้ ให้ บุ ค ลากรในสั งกั ด ได้ รั บ ทราบและถื อ ปฏิ บั ติ
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จํานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๓๒

๑. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทําให้
อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิต
ของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาว เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ
ตัดไม้ทําลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหา
ที่สําคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็น
หนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่ง
กรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิ
ของพื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย ๒ องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified
City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา จึง
ได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชาชน และพื้นที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่ลา เพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อให้ ป ระชาชนตระหนั กในคุ ณ ค่ าของสิ่ งแวดล้ อม และรักษาทรัพ ยากรธรรมชาติ อัน เป็ น สาธารณะ
ร่วมกัน
๒. เพื่ อส่งเสริมสนั บสนุ นให้ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปั ญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่ มพื้ นที่ สีเขีย ว
ในตําบลแม่ลา
๓. เพื่ อให้ ป ระชาชนนํ าหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ยงมาใช้ในชี วิตประจํ าวัน เกิ ดความสมดุ ล เพิ่ มมู ล ค่ า
ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน
๔. ส่ งเสริมสนั บ สนุ นให้ ชุ มชนเป็ น เมื องน่ าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้ างความร่ มรื่น และคลายร้ อน
แก่ประชาชน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้
๕. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่สาธารณะในเขตตําบลแม่ลา อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
๖. วิธีดําเนินงาน
๑. ประสานงานกับ ส่ว นราชการ องค์ กรภาคเอกชน สถาบั น การศึ กษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน
ในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม
๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้จัดเตรียมสถานที่เพื่อปลูก
ต้นไม้
๓. จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ
๔. ดํ า เนิ น การปลู ก ต้ น ไม้ โ ดยส่ ว นราชการ องค์ ก รภาคเอกชน สถาบั น การศึ ก ษา กลุ่ ม พลั ง มวลชน
และประชาชนในท้องถิ่น
๕. ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๓๓

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ทําให้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน
๓. ทําให้ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ทําให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นในชุมชน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๓๔

๑. ชื่อกิจกรรม : Big Cleening Day ตําบลแม่ลา (ข้อ ๑.๒.๒(๒))
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การพัฒ นาประเทศตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมและแห่งชาติ ฉบั บที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
ประเทศไทยต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับ
ซ้อน มากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ จึงจําเป็นต้องนําภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในประเทศให้ เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระเศรษฐกิจของประเทศให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมสามารถพัฒ นาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป
เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืน ของสังคมไทย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา เป็นไปตามแนวทางวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับ
ที่ ๑๑ ที่กําหนดไว้ว่า “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อ การ
เปลี่ยนแปลง” จึงจําเป็นที่จะต้องทําให้บ้านเมืองมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สังคมสงบและปลอดภัย เพื่อส่งเสริมทุน
ทางสังคม บนพื้นฐานวิถีชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาของทุกๆด้าน
จาก
ทุกภาคส่ วน ได้ ร่วมกัน พั ฒ นารักษาความสะอาด พื้ นที่ ของตนเองอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนต้ องสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในสังคมให้เกิดจิตสํานึก และปลูกฝังวินัยให้แก่เยาวชนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนตําบลแม่ลา ให้
เป็นตําบลที่สะอาดและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันเป็นการร่วมกันทําความดีถวายในหลวง
ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดจากปัจจัยหลายๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอความสะอาด เรื่องมลพิษด้าน
ต่ างๆ ซึ่ งเรื่ อ งของการรั ก ษาความสะอาด เป็ น งานและหน้ าที่ อ ย่ างหนึ่ งขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ต้ อ ง
รับ ผิ ด ชอบในพื้ น ที่ ดู แ ลรัก ษา อํ านวยความสะดวก ไม่ ให้ พื้ น ที่ ส กปรก โครงการ Big Cleening Day จึ งเกิ ด ขึ้ น
เพื่อเป็นศูนย์รวมการร่วมแรงร่วมใจ ของคนในท้องถิ่น ร่วมกันทําความสะอาด กวาดบ้านกวาดเมืองในมีความสะอาด
เรียบร้อย ประกอบกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล มาตรา ๖๗ (๒) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และพระราชบัญญั ติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๗)
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน
๒. เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน เสริมสร้างวินัยการรักสะอาด
๓. เพื่อพัฒนาตําบล ท้องถิ่นให้เป็นเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อการอยู่อาศัย และการดํารงชีพ
ที่ดีของประชากร
๔. เพื่อให้ผู้นําชุมชน และชาวบ้าน ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน ในความรับผิดชอบและสิ่งสาธารณประโยชน์
เช่นศาลากลางบ้าน แหล่งน้ํา หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะอาด
สวยงาม
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ทําความสะอาดพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา โดยมีภาคประชาชน และองค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ลา ร่วมกัน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดหมู่บ้าน
และสิ่งสาธารณประโยชน์มากขึ้น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๓๕

๕. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา จังหวัดสิงห์บุรี
๖. วิธีการดําเนินงาน
๑.จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน
๒.ประชุมและเสนอรายละเอียด
๓.ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
๔.จัดทีมพลังประชาชน แบ่งพื้นที่การทําความสะอาดทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา โดยมีการเก็บ
กวาด ถางหญ้าริมทาง ฯลฯ ขุดลอกคูคลอง ทําสํานักงานก็มีการทํา ๕.ส
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. สํานักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม ทําให้คุณภาพชีวิต
การทํางานดีขึ้น
๒. สภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง
๓. ประชาชนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย์
๔. พื้นที่ในองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลามีความสะอาดเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น
๕. ประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่
๖. ทุกภาคส่วนร่วมกันทําให้ตําบลแม่ลาเป็นเมืองสะอาด มีความปลอดภัยร่มรื่น และน่าอยู่ เข้าสู่สังคม ที่
มีความสุขอย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๓๖

๑. ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น (ข้อ ๑.๒.๒(๓))
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
วัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต โดยแสดงออกในรู ป แบบและวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย ทั้ งในรู ป แบบของวิ ถี ชี วิ ต
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ภู มิปั ญ ญา ศิ ล ปะการแสดง ฯลฯ เพื่ อเป็ น การปลูกจิตสํานึ กและกระตุ้ นให้ คนในชุมชน
ท้ องถิ่ น เกิดความตระหนั ก มี ความตื่ น ตั วและเข้ามามี ส่ว นร่วมในการฟื้ น ฟู เผยแพร่และสื บ สานภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่ น
และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ค่านิยม และความเป็นไทย ในปัจจุบัน
วัฒนธรรมท้องถิ่นถูกละเลยและมีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อย เช่น การแต่งกาย ภาษาพูด รวมทั้งประเพณีและ
วิถีชีวิตที่ดีงาม ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ วัฒนธรรม ได้มีการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หากมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีความแตกต่างหลากหลายกันในพื้นที่ ไม่ได้รับการสืบ
สานและอนุรักษ์ฟื้นฟูรวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและจิตใจทําให้คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมลด
น้อยไปจนแทบจะสูญหาย วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมองค์ความรู้ในแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะโดดเด่นที่
แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ ในแต่ละพื้นที่มีภูมิปัญญาหลากหลาย ควรที่จะได้รับการถ่ายทอดเยาวชนรุ่นหลังสืบไป
การอนุรักษ์เป็นหนทางหนึ่งที่ยั่งยืน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนให้ดํารงอยู่ในท้องถิ่น
การเรียนรู้ภูมิปัญญา ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้สืบทอด ภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชน เพื่อให้เยาวชนสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชน และชุมชนโดยตระหนักถึงความสําคัญของ
ชุมชน มีความเข้าใจรากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรม แบ่งปัน เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการศึกษาเรียนรู้วิถีการ
ดํารงชีวิต ชุมชนภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่มีมาช้านาน บนพื้นฐานของธรรมชาติที่เกี่ยวพันสอดคล้องกันกับวิถีชีวิตชุมชน
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา เล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กําลังจะสูญหาย จึงจัดโครงการอนุรักษ์
ฟื้ น ฟู สื บ สานวัฒ นธรรมท้ องถิ่ น ขึ้น เพื่ อเป็ น การอนุ รักษ์ ฟื้ น ฟู สื บ สานศิล ปวัฒ นธรรมท้ องถิ่นให้ ดํารงอยู่ รักษา
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมภู มิ ปั ญ ญาอั น เป็ น อั ต ลั ก ษณ์ เฉพาะตั ว เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนแข็ งแรงมี ร ากแก้ ว ไม่ ถู ก กลื น ไปกั บ กระแส
โลกาภิวัฒน์โดยปราศจากดุลยภาพทางปัญญาและความรู้ที่จะอนุรักษ์สิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา จึงจัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ขึ้นให้เด็กเยาวชน รุ่นลูกหลานโดยการสืบทอด
ประเพณีในตําบลแม่ลาสืบทอดกันต่อๆมา
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๒. เพื่ อปลูกจิตสํ านึ กให้ เด็ กเยาวชนในท้ องถิ่ นเกิ ดความตระหนัก และเข้ ามามี ส่วนร่วมในการอนุ รักษ์ ฟื้ น ฟู
และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย
๓. เพื่ อให้ เด็ กเยาวชนในท้ องถิ่ น ได้ เรีย นรู้ ความสํ าคั ญ รู้จั กวิ ถีชี วิ ต รู้ถึงคุ ณ ค่ าของประวั ติศ าสตร์ ในท้ องถิ่ น
ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่นสืบไป
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็กเยาวชน, ผู้สังเกตการณ์, วิทยากร ร่วมกันฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เขตพื้นที่ตําบลแม่ลา อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๓๗

๖. วิธีการดําเนินงาน
๑. ประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานโครงการฯ
๒. เขียนโครงการฯเพื่อขออนุมัติจัดทําโครงการฯ เสนอผู้บริหาร
๓. ประสานผู้สืบทอดประเพณีท้องถิ่น ในตําบลแม่ลาเพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กเยาวชน
๔. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ
๕. ประสานกับโรงเรียนในพื้นที่ตําบลแม่ลา ขอนักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ
๖. ประชาสัมพันธ์โครงการฯให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ
๗. จัดตารางเวลาทํากิจกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
๘. ดําเนินการตามกําหนดการโครงการฯ
๙. สรุปและประเมินผล
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป
๒. เด็กเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบ
สานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็น
ไทย
๓. เด็ ก เยาวชนในท้ อ งถิ่ น ได้ เรี ย นรู้ ค วามสํ า คั ญ รู้ จั ก วิ ถี ชี วิ ต รู้ ถึ งคุ ณ ค่ า ของประวั ติ ศ าสตร์ ในท้ อ งถิ่ น
ความเป็ น มาและวั ฒ นธรรมประเพณี ของท้ อ งถิ่ น อั น จะสร้างความภู มิใจและจิ ต สํ านึ กในการรั กษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๓๘

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน (ข้อ ๑.๓.๑(๑))
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ยึดติด
อยู่กับ ความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒ นธรรมท้ องถิ่น ความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทําให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหา
ที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพื้นฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือสถาบันครอบครัว หากได้รับ
การเรี ย นรู้ อบรม ปลู ก จิ ต สํ านึ ก ในเรื่ อ งศี ลธรรมคุ ณ ธรรมแล้ วเยาวชนก็ จะสามารถเป็ นบุ คคลที่ มี คุ ณ ภาพ เก่ ง ดี
มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด รักก่อนวัยอันควร ปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง
ดังนั้ น องค์ การบริห ารส่ วนตําบลแม่ ล า ได้เล็ งเห็ น ความสําคัญ จึงได้ จั ดทํ าโครงการคุณ ธรรม สานสายใย
ครอบครัว ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา และ
โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลแม่ลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน
ให้
เป็นสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอื้ออาทรต่อกัน ตลอดจนสํานึกดี
ต่อบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด
และ
เสริมสร้างความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทํากิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์
สามัคคีในหมู่คณะ
๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
๓. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม
๔. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม
๕. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
๖. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สํานึกดีต่อบุพการี ครอบครัว
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้ปกครอง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา โรงเรียนในเขตตําบลแม่ลา
ครู อาจารย์ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เขตพื้นที่ตําบลแม่ลา อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
๖. วิธีดําเนินการ
๑. ประชุมผู้เกี่ยวข้องกําหนดจัดงาน
๒. จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
๓. ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
๔. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ
๕. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง
๖. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม
๗. ดําเนินการตามโครงการ
๘. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๓๙

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณปีละ ๔๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม ๑๒ ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์
๓. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง
๔. ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
๕. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
๖. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๔๐

๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมเด็กและเยาวชน (ข้อ ๑.๓.๑(๒))
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลินใน
กระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดําเนินชีวิต
โดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทําให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมี
แนวโน้มในการดําเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพึ่ง
ยาเสพติด
เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่มีพลัง
อันสําคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชน
เป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก
ในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็น
ทรั พ ยากรอั น ทรงคุ ณ ค่ า เป็ น พลั งขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศชาติ เพื่ อความเจริญ ก้ าวหน้ าและมั่ น คงของชาติ
เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการดําเนินชีวิต
ที่เหมาะสม
โครงการอบรม “คุ ณ ธรรมเด็ กและเยาวชน ” เป็ นโครงการที่ ช่ว ยพั ฒ นาเยาวชนโดยการพั ฒ นาจิ ตใจและ
ปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะใน
การดํ าเนิ น ชี วิ ต “เก่ ง ดี และมี ค วามสุ ข ” เพื่ อ ให้ เด็ ก และเยาวชนที่ นํ าธรรมะนํ าหลั ก คํ าสอนที่ รั บ ไปประยุ กต์ ใช้
ชีวิตประจําวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การ
พัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต
ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้ายการพัฒ นาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง
รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการป้องกัน รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วย
คุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นําพาชีวิตสู่ความสําเร็จเพื่อเกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทํากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์
สามัคคีในหมู่คณะ
๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
๓. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม
๔. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม
๕. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็กนักเรียนและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
ณ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๔๑

๖. วิธีดําเนินการ
๑. ประชุมผู้เกี่ยวข้องกําหนดจัดงาน
๒. จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
๓. ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
๔. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ
๕. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง
๖. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม
๗. ดําเนินการตามโครงการ
๘. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณปีละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง
๓. ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
๔. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๔๒

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (ข้อ ๒.๑)
๒. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้ งชาติ ต้ านทุ จ ริ ต ” มี เป้ าหมายหลั ก เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยได้ รั บ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น
๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น เป็ น หน่ วยงานของรัฐภายใต้ โครงสร้ างการจัดระเบี ย บบริห ารราชการตาม
หลั กการกระจายอํ านาจการปกครอง ที่ มุ่งเน้ น การกระจายอํ านาจจากส่ วนกลางลงสู่ ท้ องถิ่ น และเป็ น กลไกหนึ่ ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้
ความเป็ นอิ สระแก่องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่ งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ ของประชาชน
ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็น
ตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้างความขมขื่น
ใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครองส่วนท้ อ งถิ่ น ประกอบกั บ มี ปั จ จั ย นานั ป การที่ ค อยยั่ ว ยวนใจ บั่ น ทอนความมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมาก
และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูก
ครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้ าที่ โดยมิ ชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่ คนทํางานในท้ องถิ่ นจะใช้อํานาจ
ให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ
ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต
ของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๔๓

ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ
หลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเอง
ต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
เพื่ อ แสดงเจตจํ านงทางการเมื องในการต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต ของผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด้ ว ย
การจัดทําแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๑. ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ
๒. มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง
๓. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินการ
๑. ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
๓. จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๔. ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๕. จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๖. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๗. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๘. รายงานผลการดําเนินงาน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ผลผลิต
- มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี จํานวน ๑ ฉบับ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๔๔

๒. ผลลัพธ์
- การบริห ารราชการขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น มี ความโปร่งใส สามารถป้ องกั น การทุ จริ ต
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๔๕

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) (ข้อ ๒.๒.๑(๑))
๒. หลักการและเหตุผล
พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา เป็นบุคลากรที่มีความสําคัญ
ต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตําบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่ งเป็ น ปั จ จั ย สํ าคั ญ ในการพั ฒ นางานให้ มีคุณ ภาพ จะต้ องมี ม าตรฐานในการทํ างานที่ เป็ น รูป ธรรมชั ดเจน และมี
มาตรการในการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็น
ธรรม เพื่อนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้อง
เป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน โดยวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี และคํ านึ งถึ งการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของ
รัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดสิงห์บุรี
ดั งนั้ น เพื่ อเป็ น การส่ งเสริ มการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริห ารงานบุ คคลให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพ เป็ นไปตามหลั ก
คุณ ธรรม จริยธรรมในการทํ างาน มี ความโปร่งใส และตรวจสอบการทํ างานได้ จึ งได้ จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
๓. เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
๔. เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
ให้
มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทํางาน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา จํานวน ๑ มาตรการ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินการ
๑. กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล
๒. นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
๓. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
๔. ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
๕. สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๔๖

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน ๑ มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
๒. ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลไม่น้อยกว่า
๙๐ %
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล มีความพึ งพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไม่ต่ํากว่าระดับ ๓
- การบริห ารงานบุ คคลขององค์ การบริห ารส่ วนตําบลมีความโปร่งใส สามารถป้ องกั น การทุ จ ริต
ของเจ้าหน้าที่ได้

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๔๗

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคํ า สั่ ง มอบหมายของนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล
และหัวหน้าส่วนราชการ (ข้อ ๒.๒.๑(๒))
๒. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจ
หน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทํา
ให้การบริการ
เกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ประชาชน โดยใช้ วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ านเมื องที่ ดี ตามพระราชกฤษฎี ก าว่ าด้ ว ย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่กําหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจํ าเป็ น ประชาชนได้ รั บ การอํ านวยความสะดวกและได้ รั บ การตอบสนองความต้ อ งการ การบริ ห ารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘(๒) เตรส ที่กําหนดให้
นายกองค์การบริห ารส่วนตํ าบล มีอํานาจหน้ าที่ ในการสั่ง อนุ ญ าต และอนุ มัติ เกี่ย วกับ ราชการ กํ าหนดให้ นายก
องค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ าบล ควบคุ ม และรั บ ผิ ดชอบในการบริ ห ารกิ จ การขององค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ าบล และเป็ น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจ
มอบหมายการปฏิบั ติราชการ ให้ แก่รองนายกองค์การบริห ารส่วนตําบล ที่ได้ รับแต่ งตั้ งในการสั่งหรือการปฏิ บั ติ
ราชการของนายกองค์การบริหาร-ส่วนตําบลได้ กําหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
ส่วนตําบล และลูกจ้างองค์การ-บริหารส่วนตําบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจําขององค์การ-บริหารส่วนตําบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอํานาจหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย กําหนด
หรือตามที่นายกองค์การ-บริหารส่วนตําบล มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลจังหวัดสิงห์บุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลจังหวัดสิงห์บุรี
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้ น ตอนการให้ บ ริ การและไม่ ส ร้ างเงื่ อ นไขขั้ น ตอนที่ มี ความยุ่ งยาก จึ งจํ าเป็ น ต้ องมี ม าตรการ
การมอบหมายอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
๒. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
๓. เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
๔. เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในตําแหน่งหน้าที่ราชการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๔๘

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
๕. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินการ
๑. ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ
๒. จั ด ทํ า หนั ง สื อ แจ้ ง เวี ย นให้ ทุ ก ส่ ว นราชการและผู้ รั บ มอบอํ า นาจให้ ป ฏิ บั ติ ร าชการแทนรั บ ทราบ
และถือปฏิบัติ
๓. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๔. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ
๒. ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๔๙

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” (ข้อ ๒.๒.๑(๓))
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล
การปฏิ บั ติ ร าชการซึ่ งใช้ ห ลั ก การการให้ ร างวั ล เป็ น แรงจู งใจให้ ผู้ ป ฏิ บั ติงานเกิ ดแรงกระตุ้ น ในการพั ฒ นาผลงาน
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นเป็ น เรื่ อ งลํ า ดั บ ต้ น ๆ ของเรื่ อ งการบริ ห ารงานบุ ค คล โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งเรื่ อ งการใช้ ดุ ล พิ นิ จ
ของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ได้กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา ด้วย
เหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินการ
๑. แต่ งตั้ งคณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการของพนั กงานส่ ว นตํ าบลองค์ ก ารบริหารส่วนตํ าบลแม่ลา โดยแต่ งตั้งปลัดองค์การบริห ารส่วนตําบลแม่ล าเป็น ประธานกรรมการ และหัวหน้ าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็น
เลขานุการ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนงานและพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
ที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
๓. ประชุ มคณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติราชการของพนั กงานส่ วนตํ าบลองค์ การบริหารส่วนตําบลแม่ลา เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
คําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ
๔. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิ บัติราชการของพนั กงานส่วนตําบลองค์การบริ ห ารส่ ว นตํ าบลแม่ ล า รวบรวมและเสนอผลการพิ จ ารณากลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการให้ แ ก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๕. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ใน
ราชการของพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๕๐

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๕๑

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี”(๒.๒.๒(๑))
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่ อให้ การบั น ทึ ก บั ญ ชี การจั ด ทํ าทะเบี ย นคุ มเงิน รายจ่ ายขององค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น เป็ น แนวทาง
เดียวกัน และสอดคล้ องกับ การปฏิบั ติงานในระบบบั ญชีคอมพิ วเตอร์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความ
เข้ าใจในการปฏิ บั ติ ทํ าให้ เกิ ด ความคุ้ ม ค่ าและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพลดข้ อ ผิ ด พลาดในการเบิ กจ่ ายเงิ น ตามข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือ
ที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินการ
จั ด ทํ าทะเบี ย นคุ ม เงิ น รายจ่ ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่ าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง
๒. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
๓. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๕๒

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”(ข้อ ๒.๒.๒ (๒))
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้ มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิ บั ติให้ เป็นไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการพัส ดุ ปี ๒๕๓๕ และแก้ ไขเพิ่ มเติมและกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
๒. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
๓. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
๔. เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๕. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
๖. เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๑. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินการ
๑. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวนงบประมาณ
๓. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๕. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี
๖. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี
๗. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๕๓

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
๒. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
๓. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
เป็นประโยชน์กับประชาชน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๕๔

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” (ข้อ ๒.๒.๒(๓))
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
๒. เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินการ
๑. จั ด ทํ าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานในการตรวจสอบบุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน ถึ งความเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ เสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ
๒. ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้อง
กับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
๓. มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๕๕

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง (ข้อ ๒.๒.๒(๔))
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วน-ตําบลแม่ลา จะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิ ดเผยข้อมู ลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๙) ที่กําหนดให้องค์การบริ ห ารส่ ว นตํ า บล มี อํ านาจหน้ าที่ อื่ น ตามที่ กฎหมายบั ญ ญั ติ ให้ เป็ น หน้ าที่ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล ทั้ งนี้
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่กําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและ
เที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา
และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลเป็ น ไปอย่ างโปร่ งใส ตรวจสอบได้
เกิดประสิทธิภ าพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๒. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลที่ดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๙)
พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียง
๕. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ตําบลแม่ลา และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินการ
๑. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๕๖

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
๒. นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียง หน่วยงานราชการ เป็นต้น
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง
๒. ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของโครงการที่
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๕๗

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ (ข้อ ๒.๒.๓.(๑))
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยดําเนินการ
จัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงานองค์การ-บริหารส่วน
ตําบลแม่ลา เป็นศูนย์บ ริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอํานาจ
หน้ าที่ และภารกิ จ ขององค์ การบริห ารส่ ว นตํ าบล ติ ดตามความคื บ หน้ า และแจ้ งผลการดํ าเนิ น การให้ ป ระชาชน
ผู้ รั บ บริ ก ารทราบ โดยมี ก ารปรั บ ระบบการทํ างานแต่ ล ะกระบวนงานเพื่ อ ให้ มี ร ะบบบริ ก ารที่ เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า ง
ศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลา
ดํ า เนิ น การของแต่ ล ะกระบวนงาน ใช้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศช่ ว ยอํ า นวยความสะดวกในการปฏิ บั ติ ง าน
เพื่อให้บริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา ยังบริห ารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า,
ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ํา, ด้านน้ําเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริม
กีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
, ด้า นการส่ง เสริม อาชีพ , ด้า นการป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิ ลปะ วั ฒ นธรรม
ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และ
ด้ านการจั ดบริ การสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่ วนของรั ฐบาล (การแก้ ไขปั ญ หาไฟป่ าและหมอกควัน การกํ าจั ด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ
คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
๓. วัตถุประสงค์
๑. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ
๒. เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุ ก กอง/ฝ่ าย ดํ าเนิ น การปฏิ บั ติงานบริ การสาธารณะ ให้ ป ระชาชนได้ รับ ความพึ งพอใจโดยทั ดเที ย มกั น
และไม่เลือกปฏิบัติ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกกอง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินการ
๑. ดําเนิ นการปฏิ บั ติงานบริการสาธารณะ ให้ ประชาชนได้รับความพึ งพอใจโดยทั ดเทียมกัน และไม่เลือก
ปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ํา, ด้านน้ํา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๕๘

เพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริม
ผู้ ด้ อ ยโอกาส, ด้ านงานสาธารณสุ ข , ด้ านการส่ งเสริ ม การพั ฒ นาสตรี , ด้ านการส่ งเสริ ม อาชี พ , ด้ านการป้ อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว,
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่)
๒. ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
ทุกกอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ
๒. ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๕๙

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ข้อ ๒.๓.๑(๑))
๒. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟัง
และสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่ อให้ การประเมิ น บริ ห ารจั ดการบ้ านเมื องที่ ดีเป็ นไปด้ว ยความเรีย บร้อยเกิ ดประโยชน์ สุ ขต่ อประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ
เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง-ส่วน
ท้องถิ่นและอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมายเป็นสําคัญ
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
๒. เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
๓. เพื่อรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
๔. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๑. เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาให้สั้นลง
๒. ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๓. ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
๔. พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๕. ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ
ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
๓. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลมอบอํานาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลให้
ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๖๐

๔. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ
๕. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง ในองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่
๒. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
๓. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
๔. ทําให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๖๑

๑. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (ข้อ ๒.๓.๑(๒))
๒. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นกฎหมาย
ที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้ง
ทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบ
หนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการ
ทํางานเพื่ อสามารถตอบสนองความต้ องการของประชาชนได้ มากที่ สุด เมื่ อประชาชนมารับ บริการแล้วเกิ ดความ
ประทั บ ใจและพึ งพอใจ รวมถึ งการลดขั้ น ตอนและระยะเวลาการปฏิ บั ติร าชการ ทํ าให้ เกิ ด ความรวดเร็ว ในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในเขตองค์การ-บริหารส่วนตําบลแม่ลาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
๒. เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
๓. เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ
๔. เพื่ อให้การปฏิบั ติราชการมี มาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได้
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินการ
๑. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒. จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๓. จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบโดย
ทั่วกัน
๔. ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
๔.๑ ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
๔.๒ ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
๔.๓ จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๖๒

๔.๔ จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
๔.๕ จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ
๔.๖ จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้ง
เวลาทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
๔.๗ การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
๕. มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
๖. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนําจุดบกพร่องในการจัดทํา
โครงการมาปรั บ ปรุ งแก้ ไขวิ ธี ก าร ขั้ น ตอนหรื อ ระยะเวลาในการให้ บ ริ ก ารให้ ดี ยิ่ งขึ้ น อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลต่อไป
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
๒. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
๓. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ
บริการ
๔. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการดําเนินงาน
ได้

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๖๓

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ (ข้อ ๒.๓.๒.
(๑))
๒. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพื่อ
เป็ นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบั ติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิ จารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถในการที่ จ ะดํ าเนิ น การเรื่ อ งนั้ น เป็ น อย่ างดี ด้ ว ยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่ อ ให้ ก าร
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน แต่ ทั้ งนี้ ต้ องมี ผู้ รั บ ผิ ดชอบต่ อ ผลของงานซึ่ งเป็ น หลั กการบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ ลา ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ ตามที่กฎหมาย
กําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
๔. เป้าหมาย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่ลา หรือหัวหน้าส่วนราชการ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินการ
๑. จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่ลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ
๒. ดําเนินการออกคําสั่งฯ
๓. สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล- แม่ลา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนราชการทุกส่วน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๖๔

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริห ารราชการ การดํ าเนิ น งาน การปฏิ บั ติงานเกิ ดความคล่ องตั ว และรวดเร็ว ตลอดจนการอํ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๖๕

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (ข้อ ๒.๓.๒(๒))
๒. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติ ได้บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไว้หลายเรื่องหลาย
ประการ รวมทั้ งมี ก ฎหมายอื่ น อี ก หลายฉบั บ ที่ บั ญ ญั ติ อํ านาจหน้ า ที่ ข องนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ าบลเอาไว้
การที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้เกิดช่องว่างในการประพฤติ
มิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตําบลจึงได้
กําหนดมาตรการให้ มีการมอบอํานาจของนายกองค์การบริห ารส่ วนตํ าบลให้รองนายกองค์ การบริห ารส่วนตําบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒. เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน ๒ เรื่อง
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินการ
๑. รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
พิจารณา
๒. ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติราชการแทน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๖๖

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ข้อ
๒.๓.๒(๓))
๒. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บัญญัติกําหนดอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อเติมดัดแปลง
อาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อํานาจอยู่กับนายกองค์การบริหารส่วนตําบลก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ทําให้เกิดการทุจริตขึ้นมา
ได้ ดังนั้น จึงได้กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นไป
อย่างรอบคอบ
๒. เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
คําสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญั ติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินการ
เสนอคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในการใช้อํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญั ติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๖๗

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ (ข้อ ๒.๓.๒(๔))
๒. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่
ต้องทําอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ
ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อ
ราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ใน
การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
ให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่กําหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจํ าเป็ น ประชาชนได้ รั บ การอํ านวยความสะดวกและได้ รั บ การตอบสนองความต้ อ งการ การบริ ห ารงานมี
ประสิ ทธิ ภ าพ คุ้ มค่ า ที่ กําหนดให้ น ายกองค์ การบริห ารส่ว นตํ าบล มี อํานาจหน้ าที่ ในการสั่ ง อนุ ญ าต และอนุ มั ติ
เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควบคุมและรับผิดชอบใน
การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล และลูกจ้าง
นายกองค์การบริห ารส่ วนตําบลมี อํานาจมอบหมายการปฏิ บั ติราชการให้ แก่รองนายกองค์ การบริห ารส่ วนตํ าบล
ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารและไม่ ส ร้ า งเงื่ อ นไขขั้ น ตอนที่ มี ค วามยุ่ ง ยาก จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งมี ม าตรการ
การมอบหมายอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
๒. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน
๓. เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
๓.๔ เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในตําแหน่งหน้าที่ราชการ
๔. เป้าหมาย
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ ป ลัดองค์การบริหารส่วนตํ าบล รองปลัดองค์การบริห ารส่วนตําบล และ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๖๘

หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๕. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินการ
๑. ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ
๒. จัดทํ าหนั งสื อแจ้ งเวียนให้ ทุกส่วนราชการและผู้รับ มอบอํ านาจให้ ป ฏิ บัติราชการแทนรับ ทราบและถื อ
ปฏิบัติ
๓. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๔. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ
๑๐.๒ ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๖๙

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ (ข้อ ๒.๔.๒(๑))
๒. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและ
องค์กรที่ให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนนําในการส่งเสริม สนับสนุน
และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
ส่วนการศึกษา สํานักงานปลัด จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนําผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุใน
ทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่น
ในชุมชน
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้
๒. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป
๓. เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานด้านศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น
๔. เป้าหมาย
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตําบลแม่ลา
๕. สถานที่ดําเนินการ
ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินการ
๑. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
๒. ประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน
ผู้มีจิตสาธารณะ
๓. จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้
- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน)
- ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน)
๔. ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
๕. สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๗๐

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้ทําคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๗๑

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒.๔.๓(๑))
๒. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัย
ธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย
ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหน่าย ทําให้ต้องใช้ทรัพยากรจาก
ภายนอกมากขึ้ น ต้ น ทุ น การผลิ ตสูงขึ้ น ประกอบกับ เกิดวิกฤติ ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ ทํ าให้ ต้องหั น กลับ มาทํ า
การเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัย
จากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สําคัญสามารถใช้
บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน
สามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ําฝนที่มีน้อยกว่าปกติ จึงเกิดภาวะภัยแล้ง ทําให้เกษตรกร
ในพื้ น ที่ ช ลประทานส่ ว นใหญ่ ไม่ ส ามารถทํ านาปรั งได้ แต่ ยั งมี เกษตรกรที่ มีพื้ น ที่ อยู่ ใกล้ กับ คลองส่ งน้ํ า ประมาณ
๕๐๐ ไร่ เกษตรกรเหล่านี้จะอาศัยน้ําจากชลประทานในช่วงแรกของการปล่อยน้ําจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว เกษตรกรได้
รับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งดี และได้ดําเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได้มีการลดพื้นที่การทํานาปรังลงอย่าง
มาก โดยองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา ได้ส่งเสริมการให้ความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ซึ่งมีเกษตรกร
สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยพืชที่ใช้น้ําน้อยเพื่อปลูกทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง อาทิ พืชตระกูลถั่ว พืชสวนครัว
สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกพืชใช้น้ําน้อยแทนการปลูกข้าวนาปรังนั้น จะเห็นได้ว่าใช้น้ําน้อย
กว่าการปลูกข้าว
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา ได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลําดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลแม่ลา คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ําและต้นทุน
ในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขต
ชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ําต้นทุนและสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มี
รายได้จ ากกิจ กรรมอื่น ทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จั ดทํ ากิจ กรรมเชิ ดชู เกียรติ ป ระชาชน
ผู้ ปฏิ บั ติตามปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตร
ผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วย
๓. วัตถุประสงค์
เพื่ อ เชิ ด ชู เกี ย รติ ป ระชาชนผู้ ป ฏิ บั ติ ต ามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ให้ เป็ น ตั ว อย่ า งและเป็ น วิ ท ยากร
ประจําศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร
๔. สถานที่ดําเนินการ
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๗๒

๕. วิธีดําเนินการ
๑. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจําตําบลแม่ลา
๒. ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
๓. มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
๔. ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
๕. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
๙. ตัวชี้วัด
๑. ตั ว ชี้ วั ดที่ ๑ ระดั บ ความสํ าเร็ จ ของเกษตรกรสมั ค รใจเข้ าร่ว มโครงการเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อสนอง
พระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๙.๒ ตั ว ชี้ วัด ที่ ๒ ระดั บ ความสํ าเร็ จกิ จกรรมถ่ายทอดให้ ความรู้ของศู น ย์ เรี ย นรู้โครงการอั น เนื่ องมาจาก
พระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกรและบุคคล
ทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ จํานวน ๑๐๐ คน
๑๐. ผลลัพธ์
๑. เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และนํากลับไปดําเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม
๒. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ ดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๗๓

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” (ข้อ ๒.๕.๑(๑))
๒. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนี ในการ
ประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของ
การทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจาก
ปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการ
บริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่
ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วม
ในการต่ อต้ านการทุ จ ริตภายในองค์ กร ของผู้ บ ริห ารและเจ้าหน้ าที่ ถึงแม้ จ ะเป็ น สิ่ งที่ ย ากต่อการดําเนิ น งานก็ ตาม
แต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนด
ดัช นี ในการประเมิ น การปฏิ บั ติราชการด้ วยความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต ตามแนวทางการบริห ารกิ จ การบ้ านเมื องที่ ดีขึ้น
เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาวิ ธี ก ารดํ าเนิ น งานภายในองค์ ก รที่ จ ะนํ าไปสู่ ก ารยกระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานให้สูงขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ให้ บุ คลากรปฏิ บั ติ ร าชการด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี คุณ ธรรม ตามแนวทางการบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี
๒. เพื่อให้ทุกส่วนราชการนําไปยึดถือและปฏิบัติ
๓. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินการ
๑. จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
๓. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๗๔

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๗๕

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา” (ข้อ
๒.๕.๑(๒))
๒. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญั ติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึงความรับผิดชอบ
ของผู้ ป ฏิ บั ติงานการมี ส่ วนร่วมของประชาชนการเปิ ดเผยข้ อมู ล การติ ดตาม ตรวจสอบ และการประเมิ น ผลการ
ปฏิ บัติงาน ทั้ งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ ละภารกิ จ ประกอบกั บ พระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลั กเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ กําหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็ น
ลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา ๔๕ กําหนดให้
ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา จึงได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ
โดย
มีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลากับปลัดองค์การ-บริหารส่วน
ตําบลแม่ลา และหัวหน้าสํานักปลัด/ผู้อํานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทําข้อตกลงทุกปี
เพื่อประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๒. เพื่อให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๓. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
๔. เพื่ อให้ ห น่ วยงานระดั บ สํานั ก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตั วชี้วัดผลการปฏิ บั ติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา ได้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
โดยจัดทํ าข้อตกลงการปฏิ บัติราชการ ในระดับ สํานั ก/กอง เพื่ อให้ การดําเนิน งานตามข้อตกลงการปฏิ บัติราชการ
ดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับ
ผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกับ
ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกับ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทํางานได้
ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้
1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๗๖

๕. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๑. ชี้ แ จงสํ า นั ก /กองต่ า งๆ และผู้ ป ฏิ บั ติ งานทราบ และทํ า ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ ตั ว ชี้ วั ด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
๒. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น
- ศึ ก ษาข้ อ มู ล และเอกสารหลั ก ฐานต่ า งๆ เช่ น รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามคํ า รั บ รอง
การปฏิ บั ติราชการรอบ ๖ เดือน ๙ เดื อน และ ๑๒ เดื อน และเอกสารที่ เกี่ย วข้ องกั บ การดํ าเนิ น การตามตัว ชี้วั ด
เป็นต้น
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการกํากับ
ดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว
๓. รับ ฟั งความคิดเห็ น ของหน่ วยงานที่ รับ ผิ ดชอบตัวชี้ วัด เพื่ อให้ การดํ าเนิ น งานบรรลุ ตามเป้ าหมายหรื อ
ตัวชี้วัดที่กําหนด
๔. วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
๕. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับ ผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิ บัติราชการ กรณี ที่การประเมินผลการปฏิบั ติ
ราชการในเบื้ องต้ นไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ กําหนด เพื่ อหาแนวทางแก้ไขให้ การปฏิ บั ติงานบรรลุผ ลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้
๖. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
มี ผ ลการปฏิ บั ติ ร าชการอยู่ ในระดั บ ดี เลิ ศ /ดี
เยี่ยม
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง

ระดับคะแนนที่ได้รับ
๕
๔
๓
๒
๑

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๗๗

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา (ข้อ ๒.๕.๒(๑))
๒. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา เนื่องจากเห็นความสําคัญของการ
ตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่
อาจจะเกิ ดขึ้ น ซึ่ งนอกจากจะให้ ค วามร่ วมมื อกับ หน่ วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จั งหวั ด, อํ าเภอ) แล้ ว
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา ยังให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทํา
หน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ
การให้ความร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญ ชีและงบการเงินประจําปี ได้
มอบหมายให้ ห น่ ว ยงานผู้ เบิ ก /หั ว หน้ าหน่ ว ยคลั ง มี ห น้ าที่ ให้ คํ าชี้ แ จงและอํ านวยความสะดวกแก่ เจ้ าหน้ าที่ ข อง
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อ
ทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้วแต่
สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จ
สิ้นภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการและ
ดํ าเนิ น การทางวินั ย กองวิ ช าการและแผนงาน มี ห น้ าที่ ดําเนิ น การให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บกฎหมายโดยเคร่ งครั ด
เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา เพื่อความโปร่งใส และ
ป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ ๑๐ ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
๒. เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
๕. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินการ
- ทุกสํานัก/กอง/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๗๘

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ การ
ทุจริต
๒. องค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ าบลแม่ ล ามี ค วามโปร่ งใส และป้ องกั น การทุ จ ริ ต ตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๗๙

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” (ข้อ ๒.๕.๒(๒))
๒. หลักการและเหตุผล
กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้
ให้ อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้ งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้
ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่ อตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้ องถิ่ น และองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ดํ าเนิ น กิ จ การต่ างๆ อย่ างโปร่ งใสและสุ จ ริ ต ซึ่ งหน่ ว ยงานทั้ งสํ านั กงานคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น (สตง.) และคณะกรรมการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริตแห่ งชาติ (ป.ป.ช.)
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สําคัญ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง-ส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา จากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือคณะทํางาน LPA
จังหวัด
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๘๐

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์ การบริห ารส่ ว นตํ าบลแม่ ล า ให้ ความร่ ว มมื อในการตรวจสอบ ควบคุ ม ดู แลการปฏิ บั ติร าชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๘๑

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”(ข้อ ๒.๕.๒(๓))
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคําร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําองค์การบริหารส่วนตํ าบลแม่ ล า รวมถึ งจั ด ทํ าคู่ มือดํ าเนิ น การเรื่ องร้ องเรีย นขององค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ าบลแม่ ล าขึ้ น เพื่ อ ดํ าเนิ น การ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
๒. เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินการ
๑. กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
๒. จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๓. จั ด ประชุ มให้ ค วามรู้เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเรื่อ งร้ องเรี ย นเพื่ อ ใช้ เป็ น มาตรฐานในการปฏิ บั ติงานและ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใส
และเป็นธรรม
๔. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบล- แม่
ลาให้ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญ ญา ประชาชนทั่วไป หน่ วยงานภายนอกตลอดจนบุ คลากรภายในหน่วยงาน
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๘๒

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา ตามคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๘๓

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ” (ข้อ
๒.๕.๓(๓))
๒. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริห ารงาน และส่ งเสริมการมี ส่ วนร่วมจากทุ กภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้ าระวัง เพื่ อสกัดกั้ น มิให้เกิ ดการทุ จริ ต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ตและประพฤติ มิช อบในภาครั ฐ เป็ น นโยบายสํ าคั ญ ของรัฐ บาล เพื่ อให้ การ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา จึงได้จัดทํามาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาว่าปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนว
ทางการพิ จ ารณารับ เรื่องร้องเรี ย น และการตอบสนองต่ อข้ อร้องเรี ย นในเรื่องการทุ จ ริตหรือประพฤติ มิช อบของ
ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทําการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส
เป็นธรรม
๔. เป้าหมาย
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
แม่ลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา ตําบลแม่ลา อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
๖. วิธีดําเนินการ
๑. ดํ าเนิน การกําหนดหลั กเกณฑ์ และแนวทางในการพิ จารณาเรื่องร้องเรียนว่ามี มูลและเข้าองค์ป ระกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ
๓. กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒ นาช่อง
ทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล
ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๘๔

๔. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ ภายใน ๕ วัน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๘๕

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น” (ข้อ ๓.๑.๑(๑))
๒. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัด
ให้ มี ข้ อ มู ล ข่ าวสารของราชการอย่ างน้ อ ยตามที่ ก ฎหมายกํ าหนดไว้ ให้ ป ระชาชนเข้ าตรวจดู ได้ ณ ที่ ทํ าการของ
หน่ วยงานของรัฐ โดยเรีย กสถานที่ ที่ จัดเก็ บ รวบรวมข้ อมู ลข่ าวสารและให้ บ ริ การว่า “ศูน ย์ข้อมู ล ข่ าวสาร ” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาจึงได้ให้มี
สถานที่สําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วน
ตํ า บลแม่ ล า ให้ บ ริ ก าร ณ ศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว มองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลแม่ ล า โดยมี งานศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ฝ่ า ย
ประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถ
รับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความ
เป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๒. เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา จํานวน ๓ แห่ง
๕. พื้นที่ดําเนินการ
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินการ
๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
๓. มี ก ารจั ด วางเอกสารข้ อ มู ล ข่ าวสารเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล การบริ ห ารงบประมาณ การเงิ น
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ
กฎข้อบังคับที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการที่กําหนด
๔. มีการจัดประชุมให้ ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิ บัติตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๕. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๖. มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
๗. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๘๖

๘. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๘๗

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” (ข้อ ๓.๑.๑
(๑))
๒. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทํางานที่จําเป็นต้องมีใน
ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่ งในแนวทางที่จะช่วยให้ เกิดความโปร่งใสในการทํ างานคือการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้
หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ ร ะบุ ห ลั กการและเหตุ ผ ลของพระราชบั ญ ญั ติ ข้อ มู ล ข่ าวสารของราชการว่ าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนิ นการต่างๆของรัฐ
เป็นสิ่งจําเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน-ตําบล
แม่ลา
ดังนั้ น เพื่ อเสริมสร้างให้ องค์การบริห ารส่ วนตําบลแม่ ลามี ความโปร่งใสในการทํ างานมากยิ่งขึ้น จึ งได้จั ด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นําความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลและ
ตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการทํางาน
และมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้เข้าร่วมอบรม
จํานวน ๙๐ คน
(ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน ๑๐ คน, ตัวแทนชุมชน จํานวน ๘๐ คน)
ผลการเรียนรู้เฉลี่ย
ร้อยละ ๘๐
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนที่ ๑ สํารวจความต้องการอบรม
ขั้นตอนที่ ๒ ออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ ๓ ดําเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ ๔ วัดผลความรู้
ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามและประเมินผล

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๘๘

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม
ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๘๙

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์การ-บริหารส่วนตําบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” (ข้อ ๓.๑.๒(๑))
๒. หลักการและเหตุผล
การบริ ห ารงานราชการในปั จ จุ บั น ภาคประชาชนได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มและมี บ ทบาทอย่ า งมาก
ในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
เพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินการ
เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ งบประมาณ รายการบั ญ ชี รั บ จ่ า ยเงิ น ประจํ า ปี และการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงิน
การคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๙๐

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา” (ข้อ ๓.๑.๓(๑))
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้ มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่
แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา จึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
หน่ วยประชาสัมพั น ธ์ ณ ที่ ทําการของหน่ วยงาน เว็บไซต์ ของหน่ วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริห ารส่วนตําบลแม่ลา ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
๒. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง
๕. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้ประชาชนสืบค้น
ได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- รายการ TV
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๙๑

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๙๒

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชนประจําปี (ข้อ ๓.๒.๑(๑))
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น มี นโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน
ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นํ าแผนชุ ม ชนสู่ การปฏิ บั ติ ซึ่ งเป็ น กลไกสํ าคั ญ ในการส่ งเสริ มการมี ส่ ว นร่ว มในการพั ฒ นาชุ มชนและท้ องถิ่ น ของ
ประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา ได้ดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชนเพื่อนํามา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ รวมถึงการนําเข้าบรรจุ
ไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลในปีถัดไป องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา จึงได้จัดให้มี
โครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น
๒. เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นําชุมชน
๓. เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบล
๔. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
๕. เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม
๖. เพื่ อให้ ป ระชาชนมี ส่ วนร่ ว มในการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต การปฏิ บั ติ ราชการขององค์ ก รปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๒๕ หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ลา สําหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่
ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินการ
๑. เสนอขออนุมัติโครงการ
๒. ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
๓. ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ
๕. ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข้อมูล
๖. จัดประชุมผู้นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด
๗. จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
๘. จัดทําแผนชุมชนเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๙. ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๙๓

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จํานวน ๒๕ ชุมชน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
๒. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
๓. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี
๔. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
๕. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
๖. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๙๔

๑. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา (ข้อ ๓.๒.๑))
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเป็นสําคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้อ งการของประชาชน องค์การบริห ารส่ว นตํ าบลแม่ ลา จึง มีก ารจัด ตั้ง ศูน ย์รับ เรื่อ งราวร้อ งทุก ข์เ พื ่อ ไว้
สําหรับรับเรื่องร้องเรี ยน/ร้ องทุ กข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือนํามา
เป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
๒. เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สํานักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๓. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลกับประชาชนในพื้นที่
๔. เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ ย วข้ อง โดยการปฏิ บั ติ ร าชการต้ อ งสามารถให้ บ ริ การได้ อย่ างมี คุ ณ ภาพ สามารถดํ าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
๕. วิธีดําเนินการ
๑. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
๓. นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและ
เร่งด่วน
๔. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้องทุกข์/
ร้องเรียน ดังนี้
๖.๑ สํานักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖.๒ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๖๕๘-๗๒๐๐ ทางโทรสารหมายเลข ๐-๓๖๕๘-๗๒๒๐
๖.๓ ทางเว็บไซต์
๖.๔ ทางไปรษณีย์
๗. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๙๕

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๒. สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
๓. แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๙๖

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ข้อ ๓.๒.๓(๑))
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา เป็นส่วนงานที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชน
อยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมี
ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนรําคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
๒. เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ
๓. เพื่อเป็นการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่
๔. เป้าหมาย
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ จากประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล
๕. วิธีดําเนินการ
๑. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรําคาญ
๓. รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๔. ดําเนิ นการออกตรวจพื้ นที่ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุ กข์ และนํ าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิ จารณาสั่งการ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและเร่งด่วน
๕. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ ๑๕ วัน นับแต่วันรับแจ้ง
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้องทุกข์/
ร้องเรียน ได้แก่ ๑) ไปรษณีย์ ๒) โทรศัพท์ ๓) โทรสาร ๔) เว็บไซต์ ๕) เฟสบุ๊ค
๗. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญเป็นประจําทุกเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๒. สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์
๓. ออกตรวจพื้นที่และแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๙๗

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ (ข้อ ๓.๒.๓(๒))
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง
จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
ที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้อง
รับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
๒. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ
๓. เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วม
ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ
๔. เป้าหมายการดําเนินการ
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันทําการ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๙. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
๒. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๙๘

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
(ข้อ ๓.๓.๑(๑))
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจัดทํ าแผนพั ฒ นาองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๑ องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่ อให้ องค์การบริห ารส่วนตํ าบลแม่ ลาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น มี องค์กรในการจัดทํ า
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่
ลาขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็ นในการจัดทํ าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาและแผนพั ฒ นาสี่ปี
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมตําบลแม่ลา
และ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา กําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมตําบลแม่ลา
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา บางตําแหน่งในปัจจุบัน จะ
ครบวาระการดํ ารงตํ าแหน่ ง ๒ ปี ตามที่ ระเบี ยบฯ องค์การบริห ารส่วนตํ าบลจึงต้องดําเนิ นการคัดเลือกบุ คคลใน
ตํ าแหน่ งดั งกล่ าวมาดํ ารงตํ าแหน่ งคณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ดทํ าแผนพั ฒ นาองค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ าบลแทน
กรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑ องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ ๗(๒) และข้อ ๙ ที่กําหนด
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลามีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล-แม่
ลาเพื่ อเป็ นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทํ าร่างแผนยุทธศาสตร์การพั ฒ นาองค์การบริห ารส่วนตําบลแม่ล าและร่าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๙๙

แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล-แม่ลา
ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้
ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๑๐๐

๑. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล ประจําปี (ข้อ ๓.๓.๑(๒))
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่และมี
จํานวนหลายฉบับด้วยกัน ทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนต่อการกระจายอํานาจ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาจึงได้จัดทําโครงการ อบต.สัญจร ประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปีขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกระจายอํานาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อเผยแพร่
ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปี อีกทางหนึ่งด้วย
๔. เป้าหมาย
ผู้นําองค์กรประชาชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน ผู้นําชุมชนแพทย์ประจําตําบล
อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป จํานวนไม่
น้อยกว่า ๕๐๐ คน
๕. วิธีดําเนินการ
๑. ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่
๒. แต่งตั้งคณะทํางาน
๓. วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม
๔. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๕. ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด
๖. ระยะเวลาการดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณ
งบประมาณปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริห ารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสําคัญของ
การกระจายอํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๑๐๑

๑. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน (ข้อ ๓.๓.๑(๓))
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็น
สําคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง
ดังความหมายของแผนแม่บ ทชุน ที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทํางานเพื่ อต้องการให้ ชุมชนสามารถบริห ารจัดการเอง
กําหนดทิศทางของตนเอง”การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทําให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรม
ดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพ
ของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือเป็นพลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบมนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
๓. วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ คนในชุมชนได้ แลกเปลี่ย นเรียนรู้ร่วมกันได้เห็น ข้อเด่ น ข้อดี โอกาสและข้อจํากั ดของชุมชนในการ
พั ฒ นาอย่างมี เป้ าหมายมี ช่องทางในการแก้ไขปั ญ หาของชุ มชนได้อย่ างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกําหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้
๔. เป้าหมาย
ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๕. วิธีดําเนินการ
๑. ประชุมผู้บริหาร กํานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตามสายใน
หมู่บ้าน
๓. ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกําหนดการ
๔. ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ระยะเวลาการดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ชุ ม ชนสามารถวางแผนจั ด การกั บ ทรั พ ยากรหรื อ ทุ น ในชุ ม ชน ทั้ งทุ น บุ คคลและทุ น สั งคมที่ มี อยู่ ได้ อย่ าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกันของ
คนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลานสามารถหา
แนวร่วมในการทํางานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๑๐๒

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (ข้อ ๓.๓.๒(๑))
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา ได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาค
ประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการ
การป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลนั่นคือได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้อง
๔. เป้าหมาย
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๒๕ หมู่บ้าน
๕. วิธีการดําเนินการ
๑. ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาในหลายๆส่วน
เช่น
ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
๒. มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้ทําความ
เข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๖. ระยะเวลาการดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่
ลา
๒. ภาคประชาชนทราบและตระหนั ก ถึ ง สิ ท ธิ หน้ า ที่ แ ละบทบาทในการมี ส่ ว นร่ ว มและตรวจสอบ
การดําเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๑๐๓

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา (ข้อ ๓.๓.๓(๑))
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์การบริห ารส่วนตําบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้ าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็ นการตรวจสอบการปฏิบั ติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนิน
ภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลต่อไป
ดังนั้ น อาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา ๙(๓) และมาตรา ๔๕ แห่ งพระราชกฤษฎี กาว่าด้ วยหลั กเกณฑ์
และวิธี การบริห ารกิ จ การบ้ านเมื องที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึ งได้ จั ดทํ าโครงการการปฏิ บั ติ ราชการขององค์ การบริ ห ารส่วนตําบลแม่ลา
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา มีการขับเคลื่อนอย่าง เป็น
รูป ธรรม ซึ่ งจะส่ งเสริ มให้ องค์ การบริห ารส่ ว นตํ าบลมี มาตรฐานในการปฏิ บั ติ ราชการ ลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติงาน
และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
๒. เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน-ตําบล
แม่ลา
๓. เพื่อดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินการ
๑. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
๒. จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
๓. จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ
๔. จั ดทํ าคํ าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการ/คณะทํ างานและเจ้ าหน้ าที่ ผู้ รับ ผิ ดชอบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑
ก.พ.
๒๕๕๘) จํานวน ๗ คน ประกอบด้วย
(๑) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน
๒ คน
(๒) ผู้แทนสมาชิกสภาอบต.
๒ คน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒ คน
(๔) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๕) หัวหน้าสํานักปลัด
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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(๖) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้
๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาปีละ ๒ ครั้ง เป็น
อย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาทราบ เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๓) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี
๔) ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลามอบหมาย
๕. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๖. การจัดทําแผนการดําเนินงาน
๗. การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน
๘. จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาพร้อมตัวชี้วัด
๙. การติดตามและประเมินผล
๑๐. การจั ด ทํ าสรุ ป รายงานผลการดํ าเนิ น โครงการฯ แล้ ว รายงานให้ ผู้ บ ริ ห ารพิ จ ารณาทราบปรั บ ปรุ ง
ดําเนินการแก้ไขต่อไป
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
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องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
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๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี (ข้อ ๔.๑.๑(๑))
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่
ลา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและ
ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสําคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด
โดยผู้บริหาร
สามารถนํ าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็ น ส่ วนหนึ่ งของกระบวนการบริ ห าร เพื่ อให้ ส ามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน
ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของทางราชการ
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อจั ดวางระบบการควบคุ ม ภายในตามระเบี ย บ คตง. ว่ าด้ ว ยการกํ าหนดมาตรฐานควบคุ ม ภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔
๒. เพื่ อ พิ สู จ น์ ค วามถู ก ต้ อ งและเชื่ อ ถื อ ได้ ข องข้ อ มู ล และตั ว เลขต่ างๆ ทางด้ า นการบั ญ ชี และด้ านอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่ อ ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยรั บ ตรวจว่ าเป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ คํ าสั่ ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
๔. เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
๕. เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลทุกหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีการดําเนินการ
๑. จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๒. ตรวจสอบความถูกต้ องและเชื่อถื อได้ ของข้อมูล และตั วเลขต่ างๆ ด้วยเทคนิ ค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วย
รับตรวจ
๓. ตรวจสอบการปฏิ บัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพั สดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริห ารงานด้ านอื่ นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ให้เป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับ คําสั่ ง
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากร
ทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๑๐๖

๔. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
๕. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น
๒. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
๓. การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด
๔. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชําระลดน้อยลง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๑๐๗

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน (ข้อ ๔.๑.๒(๑))
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
กํ า หนดให้ ห น่ ว ยรั บ ตรวจติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในที่ ได้ กํ า หนดไว้ รายงานต่ อ ผู้ กํ า กั บ ดู แ ลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
จึง
ได้มีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เป็นประจําทุกปี
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๒. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ กําหนด
๓. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามกําหนด
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
๓. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
๔. คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน ระดั บ หน่ ว ยงานย่ อย ดํ าเนิ น การประเมิ น
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒
๕. คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนิ นการรวบรวม เพื่ อจัดทํ า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
๓. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๑๐๘

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๔.๑.๒(๑))
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครั ฐ หรื อเอกชนทั้ งขนาดเล็ กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุ ม ภายในจะช่ ว ยควบคุ มหรื อลดความเสี่ ย งของ
หน่ ว ยงานให้ อยู่ในระดั บ ที่ ย อมรับได้ ซึ่งจะทํ าให้ ป ฏิ บั ติงานและการจัดการของหน่ ว ยงานบรรลุ ตามวั ตถุป ระสงค์
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วน
ใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ
กําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถ
สะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุม
ที่ ครอบคลุ มงานทุ กด้านและสามารถสะท้ อนภาพให้ เห็ น เป็ น องค์ รวมของหน่ ว ยงานนั้ น ๆ ว่ ามี การดํ าเนิ น งานที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิด
จากการกําหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม
ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุม
ภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อให้ การปฏิ บัติงานเป็ นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล ทํ าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
๒. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่ อให้ บุ คลากรมี การปฏิ บั ติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสั ญ ญา ข้ อตกลง ระเบี ย บข้ อบั งคั บ ต่ างๆ
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
๔. เป้าหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิ บั ติงานในหน่ วยงาน อี กทั้ งยังเป็ น การควบคุ มหรือลดความเสี่ย งของหน่ วยงานให้ อยู่ในระดั บ ที่ ย อมรับได้
ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
๕. วิธีดําเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖
๒. ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจ
และตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๑๐๙

๓. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
๔. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและผู้บริหาร
ทราบ
๖. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๗. หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สํานัก ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
๓. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ
๔. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้
๕. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จตามกําหนดเวลา
๒. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ดําเนินการแก้ไข
๓. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
๔. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
๕. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ร้อยละ ๘๐ ในระดับมาก)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๑๑๐

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา (ข้อ ๔.๑.๒
(๒))
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการ
ควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการ
ต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับ
ดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
การดํ าเนิ น การจั ด วางระบบควบคุ ม ภายใน เพื่ อ นํ าความเสี่ ย งที่ มี ห รื อ คาดว่ าจะมี แ ละจั ด ให้ มี กิ จ กรรม
การควบคุ ม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลเพื่ อ ป้ อ งกั น หรื อ ลดความเสี ย หาย ความผิ ด พลาดที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
และให้ ส ามารถบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการควบคุ ม ภายใน จึ งได้ กํ า หนดมาตรการการติ ด ตามประเมิ น ผล
การควบคุมภายใน
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปดําเนินการ
เพื่ อ ควบคุ มลดความเสี่ ย ง ในการป้ องกั น หรือ ลดความผิ ดพลาด ความเสี ย หาย การรั่ ว ไหล การสิ้ น เปลื อง หรื อ
การทุจริตในหน่วยรับตรวจ
๒. เพื่ อให้ มีการติ ดตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติตามแผนการปรับ ปรุงหรือบริห ารจั ดการความเสี่ ย งระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลภายใน
เวลาที่กําหนด
๓. เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินการ
๑. ประธานคณะกรรมการติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลแม่ ล า
(ระดั บองค์ กร) จัดส่ งรายงานแผนการปรับ ปรุงการควบคุ มภายใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทุกส่วนราชการไปดําเนิ นการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี
๒. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ
ปอ.๓) ไปดํ าเนิ น การบริห ารจัด การความเสี่ ย งภายในเวลาที่ กําหนด และรายงานผลการดํ าเนิ น การต่ อที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)
๓. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา รายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๑๑๑

๔. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา ประชุมพิจารณาและ
ประเมิน ผลการควบคุมและบริห ารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้อง
ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป
๕. รายงานผลการติดตามการปฏิบั ติตามแผนการปรับ ปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ส่ ว นราชการที่ รั บ ผิ ด ชอบมี การนํ าแผนการปรั บ ปรุ งการควบคุ ม ภายในไปดํ าเนิ น การบริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ยง
๒. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
๓. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กํากับดูแล
ภายในเวลาที่กําหนด

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๑๑๒

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ (ข้อ ๔.๒.๒(๑))
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิ บั ติ งานด้ านการคลั งเป็ น การทํ า งานที่ ต้ อ งอาศั ย ระเบี ย บกฎหมาย หนั งสื อ สั่ งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด
บริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลัง
เกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการทํางานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิน
จากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
๒. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
๓. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔. ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทํางานของ
องค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
๖. วิธีดําเนินการ
จัดทํ างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิ กจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และ
จัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด เพื่อนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และ
ประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
๓. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๑๑๓

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน (ข้อ ๔.๒.๓(๑))
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ตาม
เจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนู ญ พระราชบั ญ ญั ติร ะเบี ย บบริห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา จึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่าน
ช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็ น คณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริห ารส่วนตําบล
ทุ กขั้ น ตอน ซึ่ งหมายความรวมถึ งประชาชนสามารถมี โอกาสในการได้ รับ ข้ อ มู ล ข่ าวสารและแสดงความคิ ด เห็ น
ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพัฒ นาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้น
การปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการ
เพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๒. เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา ให้เกิด การ
พัฒนาได้อย่างคุ้มค่า
๔. เป้าหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินการ
๑. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
๒. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิได้กําหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชน
เข้าร่วมเป็ นกรรมการ แต่องค์การบริห ารส่วนตําบลแม่ลา ให้ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย
๓. จั ด ประชุ ม ให้ ค วามรู้ ค วามเข้ าใจแก่ ค ณะกรรมการ เมื่ อ มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งทุ ก ครั้ ง เพื่ อ ให้ เจ้ าหน้ า ที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียด
และถูกต้อง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๑๑๔

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ผลลัพธ์
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

ร่วม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๑๑๕

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น (ข้อ ๔.๓.๑(๒))
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี บ ทบาทความสํ าคั ญ ยิ่ งต่ อ การพั ฒ นาทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั งคม
ด้วยเหตุ ผลดังกล่าวการพั ฒ นาศักยภาพทั กษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้ องถิ่นให้ มีความพร้อมที่ จะรับ ภารกิ จ
และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสําคัญประการ
หนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาได้ดําเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น
ให้
ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการทํางาน
ตามบทบาทและอํานาจหน้าที่
๒. เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
๓. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
ทั้งในองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
๖. วิธีการดําเนินการ
๑. ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตําบลและหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี
๒. เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานที่รับผิดชอบ
๓. แจ้ งให้ ส มาชิ กสภาท้ อ งถิ่ น ผู้ ผ่ านการฝึ กอบรมจั ด ทํ ารายงานสรุ ป ผลการฝึ กอบรมเสนอประธานสภา
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๔. ฝ่ายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๑๑๖

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ผลลัพธ์
๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่
๒. สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ
๓. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
๑๑. ตัวชี้วัด
จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๑๑๗

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ข้อ ๔.๓.๒
(๑))
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ
และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องทําหน้าที่ของตน
อย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตําบลและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ตลอดจนมี การถ่ว งดุล อํ านาจระหว่ างฝ่ายสภากั บ ฝ่ ายบริห าร และที่ สํ าคั ญ ส่ งเสริมการมี ส่ วนร่ว ม
ในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ
เพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุล
ใน
การบริหารงาน
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อเป็นการส่ งเสริมให้ สมาชิกสภาองค์ การบริหารส่วนตํ าบล มีบทบาทในการปฏิบั ติงาน และการมีส่วนร่วม
ในการทํางาน
๒. เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
๓. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
๔. เป้าหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๕. พื้นที่ดําเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินงาน
๑. แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จํานวน ๑ ศูนย์
๒. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นําข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการ
ของประชาชน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๑๑๘

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ผลลัพธ์
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิด
ทัศนคติที่ดี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๑๑๙

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต (ข้อ ๔.๔.๑(๒))
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลมี ภ ารกิ จ หน้ า ที่ ที่ ต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข
ของประชาชน โดยใช้ วิ ธี บ ริ ห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี และให้ คํ านึ งถึ งการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ทํ า
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น การจั ด ทํ า งบประมาณ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การตรวจสอบ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎี กา ว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์ การบริหารกิ จการบ้ านเมืองที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการป้ องกั น
และปราบปรามการทุ จ ริ ต ซึ่ งมุ่ งเน้ นในการสร้างจิ ตสํ านึ ก ค่ านิ ย ม การบู ร ณาการ การสร้ างความเข้ ม แข็ ง และ
การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น สามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ ในทุ ก วงการ ไม่ ว่ า จะเป็ น วงการระดั บ ท้ อ งถิ่ น
จนถึงระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนา
ให้ เจริ ญ ก้ า วหน้ า ได้ นั้ น จํ า เป็ น จะต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบหลายๆ ด้ า น ในการร่ ว มกั น พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในการนี้
การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจําเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็ นการเปิดโอกาสให้ภ าครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา ร่วม
รับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น
องค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ าบลแม่ ลา พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า การมี เครือข่ ายดั งกล่ าวเป็ น สิ่ งจํ าเป็ น จึ งได้ จั ดทํ า
มาตรการส่ งเสริ ม และพั ฒ นาเครื อ ข่ ายด้ านการป้ องกั น การทุ จ ริ ต ขึ้ น เพื่ อส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การดํ าเนิ น งาน
ของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
๒. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
๓. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๔. เป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิส าหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริห ารส่วนตํ าบลแม่ลา เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๕. สถานที่ดําเนินการ
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๖. วิธีดําเนินงาน
๑. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกัน
การทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๒. จัดทําฐานข้อมูลบุ คคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุ กแห่ งบริเวณใกล้เคีย ง
โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
๓. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

๑๒๐

๔. ส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
๕. ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลากับบุคคล องค์กร
ส่วน
ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ทําให้เกิดแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
๒. ทําให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
๓. ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลา

