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คาํนาํ 
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดร้ังความเจริญกา้วหนา้การ พฒันา

ศกัยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ซ่ึงในปัจจุบนัไดท้วคีวามรุนแรงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้

เกิดความเสียหายในวงกวา้ง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ การเมือง การปกครอง และการ

บริหารราชการเป็นอยา่งมาก การแกปั้ญหาการทุจริต จึงเป็นส่ิงสาํคญั           ท่ีหน่วยงานในภาครัฐ ซ่ึงเป็นหน่วยงาน

หลกัในการขบัเคล่ือนประเทศ ใหมี้ความเจริญกา้วหนา้สามารถ แข่งขนักบัต่างประเทศไดอ้ยา่งทดัเทียมนานา

อารยประเทศ ท่ีจะตอ้งประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกนัพฒันาปรับปรุงระบบ 

การบริหารจดัการ และการพฒันาคนควบคู่ไป พร้อมๆกนั โดยการปลูกฝังความซ่ือสัตยสุ์จริต รับผดิชอบมีวินยั 

ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ท่ีถูกตอ้ง รวมทั้ง เขา้ใจวถีิดาํเนินชีวติท่ีสมควรและมีคุณค่า  

กาํหนดมาตรการ หรือแนวทางแกไ้ขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเนน้การสร้าง ธรรมาภิ

บาลในประกอบกบัคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  หรือ  คสช. ไดมี้คาํสั่งท่ี   69/2557 เร่ือง มาตรการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐ การ บริหารงาน และส่งเสริม

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวงั เพื่อสกดักั้น เพื่อมิใหเ้กิด การทุจริตได ้ 

 เพื่อใหก้ารดาํเนินงานดงักล่าว  บรรลุผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  งานกฎหมาย  และคดี            

สาํนกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง จึงไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัการป้องกนั ปราบปรามการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบ ขององคก์ารบริหารส่วนตาํเวยีง  พ.ศ.  2561 – 2564   ข้ึน เพื่อขบัเคล่ือน ยทุธศาสตร์ และกลยทุธ์ของ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง ใหบ้รรลุเป้าหมาย และเป็นการถือปฏิบติัตาม  คาํสั่ง  69/2557   เร่ือง  มาตรการ

ป้องกนั และแกไ้ขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ ซ่ึงเป็นนโยบาย ระดบัชาติ ดว้ย  

 

 

 

 

 

 

สาํนกังานปลดั 

งานกฎหมาย และคดี 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํเวยีง 

 

 

 
 
 
 



  
สารบญั 

                                                                                                                                              หนา้   

หลกัการเหตุผล                       1  

- วสิัยทศัน์  

                พนัธกิจ ( Mission )  

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างจิตสาํนึก ค่านิยม ใหทุ้กหน่วยงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง          2           

บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล  

                                -  วตัถุประสงค ์ 

                                -  มาตรการ/แนวทางดาํเนินงาน  

 ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ บูรณาการระหวา่งหน่วยงานในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต                         3 

                                -  วตัถุประสงค ์ 

                                -  มาตรการ/แนวทางดาํเนินงาน  

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ เสริมสร้างความเขม้แขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ                     4  

                              - วตัถุประสงค ์ 

                              - มาตรการ/แนวทางดาํเนินงาน  

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ พฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ        5 

                              - วตัถุประสงค ์ 

                              - มาตรการ/แนวทางดาํเนินงาน  

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ เสริมสร้างจิตสาํนึก ค่านิยมใหทุ้กหน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล   6 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ บูรณาการระหวา่งหน่วยงานในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต                         7  

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ เสริมสร้างความเขม้แขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ                    10  

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ พฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ       13 

 

ภาคผนวก 

- ตวัอยา่งโครงการ /กิจกรรม มาตรการ  มิติท่ี  1 – 4 

-  

 
 
 
 
 
 

 
 



-๑- 

แผนปฏิบัติการป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลเวยีง 

พ.ศ. 2561 – 2564 

 หลกัการเหตุผล 

 ตามคาํสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี   69/2557     เร่ือง มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ ทุจริต

ประพฤติมิชอบไดก้าํหนดให้ทุกส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ กาํหนดมาตรการหรือ แนวทางการ ป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเนน้การสร้าง ธรรมาภิบาลในการ

บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ      เฝ้าระวงั เพื่อสกดักั้นมิใหเ้กิดการทุจริต 

และ ประพฤติมิชอบได ้ประกอบกบั นโยบาย ของ                          พลเอกประยทุธ์ จนัทรโอชา    นายกรัฐมนตรี  ได้

แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ   เม่ือวนัท่ี  12 กนัยายน   2557  ได ้ กาํหนดใหมี้การบริหาร

ราชการแผน่ดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบในภาครัฐ เป็นนโยบาย

สาํคญัของรัฐบาล  

ดงันั้น เพื่อใหก้ารขบัเคล่ือนนโยบายของรัฐบาล  และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกนั และ

แกไ้ขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง ได ้ จดัทาํ

แผนปฏิบติัการป้องกนั และปราบปรามการทุจริตของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  ประจาํปี งบประมาณ พ.ศ. 

2561 - 2564  เพื่อใหทุ้กหน่วยงานใน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง ใชเ้ป็นกรอบ แนวทางในการดาํเนินการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริต ทั้งน้ีไดมุ้่งเนน้ใหก้ารดาํเนินการป้องกนัและ ปราบปรามการทุจริตขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลเวยีง เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง สร้างระบบราชการท่ีมีความ โปร่งใส จดัระบบการตรวจสอบและประเมินผล

สัมฤทธ์ิตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ความคุม้ค่า เปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบติังานใหเ้กิด

ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนบัสนุนภาค ประชาชนใหมี้ส่วนร่วม ในการรณรงคป์ลูกจิตสาํนึกค่านิยมของ

สังคมใหป้ระชาชนร่วมกนัต่อตา้นการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัพระ

ราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ วธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

วสัิยทัศน์  

“บา้นเมืองน่าอยู ่คุณภาพชีวิตกา้วหนา้ เกษตรพฒันา ศิลปวฒันธรรมลํ้าค่า การศึกษาเด่น เนน้ส่ิงแวดลอ้ม ”  

พนัธกจิ ( Mission )  

1. เสริมสร้างจิตสาํนึกและค่านิยม ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ให้กบัเจา้หนา้ท่ีของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง 

ค่ายดึหลกัธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

/บูรณาการ... 

 



(๒) 

 2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพฒันาเครือข่ายดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ ทุจริตของ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง 

3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  

4. สร้างกลไกและพฒันาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใชอ้าํนาจของเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเวยีง ใหมี้ความเขม้แขง็และมีประสิทธิภาพ 

5. ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการองคค์วามรู้ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตขององคก์าร บริหาร

ส่วนตาํบลเวยีง อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง    

          
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 

และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลเวียง 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 1   เสริมสร้างจิตสํานึก  ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเวยีง      บริหารงาน

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

 วตัถุประสงค์ 

  เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสํานึกและค่านิยมใหทุ้กหน่วยงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง บริหารงาน

ตามหลกัธรรมาภิบาล โดยมีทศันคติ วสิัยทศัน์ ในการร่วมกนัแกไ้ขและรับผดิชอบต่อปัญหาการ ทุจริตและประพฤติ

มิชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง รวมทั้งการรณรงค ์เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ให ้ทุกหน่วยงานมีวนิยั เคารพ

กฎหมาย กฎ และระเบียบ ท่ีจะเป็นกลไกในการแกไ้ขปัญหาการพฒันา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวียงไดอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพ  

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  

1. ส่งเสริมการปฏิบติังานและการดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      1.1 เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีและประชาชน ใหป้ฏิบติังานและ ดาํเนินชีวิต ตาม

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

     1.2 ประยกุตก์ารนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้หเ้กิดมรรคผลในทางปฏิบติั  

     1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเก่ียวกบัการใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกหน่วยงาน  

2. ส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกระดบัไดเ้รียนรู้และปฏิบติังานตามหนา้ท่ีดว้ยหลกั      ธรรมาภิบาล คุณธรรมและ 

จริยธรรม  

     2.1 ส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง มีความรู้ ความเขา้ใจ รวมทั้งมีการ ฝึกอบรม

เพือ่ใหป้ฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม 

 

 

/ ส่งเสริม... 

 

 

 



(๓) 

     2.2 ส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง ไดป้ระพฤติปฏิบติัตนตามมาตรฐาน ทาง

คุณธรรมและจริยธรรม  

     2.3 ควบคุม กาํกบั ดูแล การปฏิบติังาน การประพฤติปฏิบติัตนของเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหาร ส่วน

ตาํบลเวยีง ใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  

3. ส่งเสริมค่านิยมการยกยอ่งและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตยสุ์จริต และการต่อตา้นการทุจริต โดยให ้ ยดึถือ

เป็นค่านิยมกระแสหลกัของชาติ  

    3.1  ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจใหเ้จา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีงปฏิบติัหนา้ท่ี ราชการดว้ย

ความซ่ือสัตยสุ์จริตเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  

    3.2 รณรงค ์ เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ใหส้งัคมมีค่านิยม ยกยอ่ง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ ประพฤติ

ปฏิบติัตนตามหลกัคุณธรรมและจริยธรรม  

    3.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  

   3.4 ส่งเสริม สนบัสนุน ใหทุ้กหน่วยงานร่วมกนัสร้างค่านิยมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที ่2  บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

วตัถุประสงค์ 

  เพื่อประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานขององคก์ารบริหารส่วนเวยีง ในการป้องกนั และแกไ้ขปัญหา

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ ติดตาม ตรวจสอบการ

ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง เสริมสร้างและพฒันา เครือข่ายภาคประชาชนใหเ้ป็น

กลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลกัประกนัความปลอดภยั ในการแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสในการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

  1. บูรณาการระหวา่งหน่วยงานภายในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง กบัองคก์รทุกภาคส่วนใน การป้องกนั

และแกไ้ขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

     1.1 ประสานความร่วมมือทางดา้นขอ้มูลและการปฏิบติังานระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง กบั

องคก์รทุกภาคส่วน  

     1.2 ใหมี้การจดัตั้ง “ศูนยก์ารข่าวกลาง” เพื่อดาํเนินการจดัระบบการข่าว เก็บรวบรวมขอ้มูล        ท่ีเก่ียวกบั

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  ตลอดจนการเช่ือมโยง แลกเปล่ียนขอ้มูล

ข่าวสารดา้นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบใน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง จากทุก หน่วยงาน เพื่อนาํไปประมวล 

วเิคราะห์ เพื่อใชใ้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  

 

/ส่งเสริม... 

 

 

 



(๔) 

     1.3 ส่งเสริม สนบัสนุน องคก์รและบุคลากรทางดา้นส่ือสารมวลชน ใหมี้ความเขม้แขง็ และเป็นอิสระใน

การท าหนา้ท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหส้าธารณชนรับทราบ 

     1.4 ส่งเสริม สนบัสนุนให ้ มีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทาํการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ในการ ป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  โดยใหมี้เวบ็บอร์ดเพื่อติดต่อส่ือสาร ระหวา่งกนั 

 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิ ชอบใน

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง 

      2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความต่ืนตวัต่อสภาพปัญหาการ ทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง 

     2.2 สร้างและพฒันาช่องทางในการรับแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแส ใหมี้ความสะดวกหลากหลาย รวมทั้งสร้าง

หลกัประกนัความปลอดภยัใหแ้ก่บุคคล หน่วยงานหรือขอ้มูลนั้น 

     2.3  ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร 

     2.4  กาํหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผูแ้จง้ขอ้มูลหรือเบาะแส ใหไ้ดรั้บรางวลัตอบแทน 

     2.5 ใหอ้งคก์รหรือบุคลากรดา้นส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือ เพื่อการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  

 ยุทธศาสตร์ที ่3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ ขององค์การ

บริหารส่วนตําบลเวยีง  

 วตัถุประสงค์ 

 มุ่งพฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใชอ้าํนาจใหเ้หมาะสม ชดัเจน และมี

ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการ กระจายอาํนาจสู่ระดบักอง สร้างกลไกความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ กบั

ภาคเอกชนใหมี้ศกัยภาพในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาเทศบญัญติัขอ้บงัคบัท่ี

เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใหมี้ ประสิทธิภาพ  

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 

 1. พฒันาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใชอ้าํนาจใหเ้หมาะสม ชดัเจน และมี 

ประสิทธิภาพ  

    1.1 ใหทุ้กหน่วยงานใน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง ท่ีมีพนัธกิจดา้นการป้องกนั และ ปราบปรามการ

ทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงานอตัรากาํลงัการบริหารงานบุคคล และงบประมาณ ท่ี เหมาะสมสอดคลอ้งกบัภารกิจ

และความรับผดิชอบ  

 

 

 

/ใหห้น่วยงาน... 

 

 

 



(๕) 

   1.2 ใหห้น่วยงานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง สร้างระบบการตรวจสอบการบริหาร ราชการ โดย

กาํหนดใหแ้ยกอาํนาจการบริหารงานออกจากอาํนาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถ่วงดุล หรือ ยบัย ั้งอีก อาํนาจหน่ึง

ได ้ 

     1.3 สนบัสนุนใหมี้การตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้าํนาจระหวา่ง หน่วยงานขององคก์าร บริหารส่วน

ตาํบลเวยีงดว้ยกนัเอง  

     1.4 ใหห้น่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม กาํกบั ติดตาม ประเมินผล การใชอ้าํนาจในการ ปฏิบติังานดา้น

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตดว้ยความรวดเร็วต่อเน่ืองและเป็นธรรม  

2. สร้างกลไกความร่วมมือระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง กบัภาคเอกชนใหมี้ศกัยภาพ ในการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  

     2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหวา่ง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  กบัภาคเอกชน

หรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

 

 ยุทธศาสตร์ที ่4  พฒันาศักยภาพเจ้าหน้าทีข่องรัฐ ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริต และ ประพฤติมิชอบของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเวียง 

 วตัถุประสงค์  

มุ่งพฒันาสมรรถนะ และขีดความสามารถเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการป้องกนัและปราบปราม การทุจริตภาครัฐ

ใหส้ัมฤทธิผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไ้ขสภาพปัญหาการทุจริตใหเ้ป็นระบบอยา่ง ต่อเน่ือง สร้างมาตรฐาน

ทางวชิาชีพใหส้ามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบติักบัองคก์รทุกภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  

                 1. พฒันาสมรรถนะและขีดความสามารถเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต                       

   1.1 กาํหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐตอ้งรับการฝึกอบรมหลกัสูตรดา้นการป้องกนั และ ปราบปรามการ

ทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพื่อใหมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นวชิาชีพ  

                     1.2 จดัตั้งศูนยข์อ้มูลความรู้ทางวชิาการเพื่อใหมี้กระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ ตลอดจน

ใหมี้การศึกษาตวัอยา่งกรณี (case study)  

 

 

 

 

 

 

/ยทุธศาสตร์  

 

 

 



(๖) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติงาน 

 ตามหลกัธรรมาภิบาล 

 แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต  4  ปี ( พ.ศ.2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนตําบลเวียง  อาํเภอเทิง  จังหวดัเชียงราย 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1.การสร้าง

สงัคมท่ีไม่ทน

ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตสาํนึกและ

ความตระหนกัแก่บุคลากรทั้ง

ขา้ราชการการเมืองฝ่ายสภา

ทอ้งถ่ิน และฝ่ายประจาํของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

1.1.1 โครงการฝึกอบรม

คุณธรรม จริยธรรม แก่

ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา ฯ 

และพนกังานขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

15,000 15,000 15,000 15,000  

1.1.2  มาตรการ “การ

ปฏิบติังานตามประกาศ

ประมวลคุณธรรม 

จริยธรรมขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

- - - -  

1.2 การสร้างจิตสาํนึกและ

ความตระหนกัแก่ประชาชน

ทุกภาคส่วนในทอ้งถ่ิน 

1.2.1โครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติโดย

การณรงคป์ลูกหญา้แฝก

อนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ 

20,000 20,000 20,000 20,000  

1.2.2 โครงการปลูกป่า

ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

10,000 10,000 10,000 10,000  

1.2.3โครงการรักนํ้า รัก

ป่า รักแผน่ดิน 

10,000 10,000 10,000 10,000  

1.2.4  โครงการอบรม

ส่งเสริมการดาํเนินการ

ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

20,000 20,000 20,000 20,000  

 1.3 การสร้างจิตสาํนึกและ

ความตะหนกัแก่เด็กและ

เยาวชน 

- - - - -  

 

มิติที่ 1 

 

รวม 

 

 5  โครงการ  

 1  มาตรการ  

  -   กจิกรรม 

 

75,000 75,000 75,000 75,000  

 

 

 

/(๗)มิติ... 



(๗) 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

2.การบริหาร

ราชการเพ่ือ

ป้องกนัการ

ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจาํนง

ทางการเมืองในการ

ต่อตา้นการทุจริต

ของผูบ้ริหาร 

2.1.1 กิจกรรมการ

ประกาศเจตจาํนง

ต่อตา้นการทุกจริตของ

ผูบ้ริหารองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

- - - -  

 2.2 มาตรการสร้าง

ความโปร่งใสในการ

ปฏิบติัราชการ 

2.2.1 มาตรการการ

สร้างความโปร่งใสใน

การบริหารงานบุคคล 

- - - -  

2.2.2 มาตรการออก

คาํสัง่มอบหมายของ

นายกองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ปลดั ฯ 

และหวัหนา้ส่วน

ราชการ 

- - - -  

2.2.3 กิจกรรมการสร้าง

ความโปร่งใสในการ

พิจารณาเล่ือนขั้น

เงินเดือน 

- - - -  

2.2.4 กิจกรรมการ

ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน

ตามขอ้บญัญติั

งบประมาณรายจ่าย

ประจาํปี 

- - - -  

2.2.5 กิจกรรมการ

พฒันาแผนและ

กระบวนการจดัหา

พสัดุ 

- - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.6 กิจกรรมการสร้าง

ความโปร่งใสในการใช้

จ่ายเงินงบประมาณ 

- - - -  

2.2.7 กิจกรรมการ

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

ดา้นการจดัซ้ือ – จดัจา้ง 

- - - -  

2.2.8 กิจกรรมการจา้ง

สาํรวจความพึงพอใจ

ของผูรั้บบริการ 

12,000 12,000 12,000 12,000  

2.2.9 กิจกรรมการ

ยกระดบัคุณภาพการ

บริการประชาชน 

- - - -  



(๘) 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 2.3 มาตรการการใช้

ดุลยพินิจและใช้

อาํนาจหนา้ท่ี ให้

เป็นไปตามหลกัการ

บริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดี 

2.3.1 กิจกรรมการลด

ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

- - - -  

2.3.2 มาตรการการมอบ

อาํนาจอนุมติั อนุญาต สัง่

การ เพ่ือลดขั้นตอนการ

ปฏิบติัราชการ 

- - - -  

2.3.3 มาตรการมอบ

อาํนาจของนายกองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

- - - -  

2.4 การเชิดชูเกียรติ

แก่หน่วย งาน/บุคคล

ในการดาํเนินกิจการ

การประพฤติปฏิบติั

ตนให้เป็นท่ีประจกัษ ์

2.4.1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ

ปราชญแ์ละภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินในสาขาต่างๆ 

- - - -  

 2.5 มาตรการจดัการ 

ในกรณีไดท้ราบหรือ

รับแจง้หรือ

ตรวจสอบพบการ

ทุจริต 

2.5.1 มาตรการให้ความ

ร่วมมือกบัหน่วยงาน

ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ

องคก์รอิสระ 

- - - -  

2.5.2  มาตรการการ

แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบ

เก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน 

- - - -  

2.5.3 มาตรการการ

ดาํเนินการเก่ียวกบัเร่ือง

ร้องเรียน กรณีมี

บุคคลภายนอกหรือ

ประชาชนกล่าวหา

เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริ

ส่วนตาํบลวา่ทุจริตและ

ปฏิบติัราชการตามอาํนาจ

หนา้ท่ีโดยมิชอบ 

- - - -  

 

 



(๙) 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมา

ณ (บาท) 

  2.5.4 กิจกรรมให้ความ

ร่วมมือกบัหน่วย

ตรวจสอบท่ีไดด้าํเนินการ

ตามอาํนาจหน้าท่ีเพ่ือการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล

การปฏิบติัราชการของ

องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล 

- - - -  

มิติที่ 2 รวม  -  โครงการ  

 7  มาตรการ  

  11   กจิกรรม 

12,000 12,000 12,000 12,000  

3. การส่งเสริม

บทบาทและ

การมีส่วนร่วม

ของภาค

ประชาชน 

3.1 จดัให้มีและ

เผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารในช่องทางท่ี

เป็นการอาํนวยความ

สะดวกแก่ประชาชน

ไดมี้ส่วนร่วม

ตรวจสอบการปฏิบติั

ราชการตามอาํนาจ

หนา้ท่ีขององคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินไดทุ้ก

ขั้นตอน 

3.1.1 โครงการปรับปรุง

ศูนยข์อ้มูลข่าวสารของ

องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเวียง 

20,000 20,000 20,000 20,000  

3.1.2 กิจกรรมการออก

ระเบียบจดัตั้งศูนยข์อ้มูล

ข่าวสารขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบล 

- - - -  

3.1.3 กิจกรรมการอบรม

ให้ความรู้ตาม พรบ.

ขอ้มูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ.2540 

- - - -  

3.1.4 มาตรการเผยแพร่

ขอ้มูลข่าวสารท่ีสาํคญั

และหลากหลาย 

- - - -  

3.1.5 กิจกรรมการ

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

ดา้นการเงิน การคลงั 

พสัดุ และทรัพยสิ์น

ขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล  

     

3.1.6  มาตรการจดัให้มี

ช่องทางท่ีประชาชน

เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของ

องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล 

 

     

 



(๑o) 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

3. การ

ส่งเสริม

บทบาทและ

การมีส่วน

ร่วมของภาค

ประชาชน 

3.3 การส่งเสริม

ใหป้ระชาชนมี

ส่วนร่วมบริหาร

กิจการของ

องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 

3.3.1 มาตรการ

แต่งตั้ง

คณะกรรมการ

สนบัสนุนการจดัทาํ

แผนพฒันาองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล 

- - - -  

3.3.2 กิจกรรมการ

จดัการประชุม

ประชาคมระดบั

หมู่บา้นและการ

ประชาคมระดบั

ตาํบล 

- - - -  

3.3.3 กิจกรรมการ

ส่งเสริมและ

สนบัสนุนการจดัทาํ

แผนพฒันาชุมชน 

- - - -  

3.3.4 มาตรการ

แต่งตั้งตวัแทน

ประชาคมเขา้ร่วม

เป็นคณะกรรมการ

ตรวจรับงานจา้ง 

- - - -  

3.3.5 กิจกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

- - - -  

มติทิี ่3 รวม  2  โครงการ  

 5  มาตรการ  

8   กจิกรรม 

50,000 50,000 50,000 50,000  

 

 

 

 



(๑๑) 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมา

ณ (บาท) 

3. การ

ส่งเสริม

บทบาทและ

การมีส่วน

ร่วมของภาค

ประชาชน 

3.2 การรับฟัง

ความคิดเห็น การ

รับและการ

ตอบสนองเร่ือง

ร้องเรียน/ร้อง

ทุกขข์อง

ประชาชน 

3.2.1 โครงการจดัทาํ

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

30,000 30,000 30,000 30,000  

3.2.2 กิจกรรมการรับ

เร่ืองราวร้องทุกขข์อง

องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล 

- - - -  

3.2.3 มาตรการแกไ้ข

เหตเุดือดร้อน รําคาญ 

ดา้นการสาธารณสุข

และส่ิงแวดลอ้ม 

- - - -  

3.2.4 กิจกรรมการ

รายงานผลการ

ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง

ใหผู้ร้้องเรียน/ร้อง

ทุกขรั์บทราบ 

- - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(๑๒) 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

4.การ

เสริมสร้าง

และ

ปรับปรุง

กลไกในการ

ตรวจสอบ

การปฏิบติั

ราชการของ

องคก์ร

ปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 

4.1 มีการจดัวาง

ระบบและ

รายงานการ

ควบคุมภายใน

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผน่ดิน

กาํหนด 

4.1.1 กิจกรรมการ

จดัทาํแผนการ

ตรวจสอบภายใน

ประจาํปีงบประมาณ 

- - - -  

4.1.2 กิจกรรมการ

รายงานการควบคุม

ภายใน 

- - - -  

4.1.3 กิจกรรมการ

ติดตามประเมินผล

การควบคุมภายใน 

- - - -  

4.1.4 มาตรการ

ติดตามประเมินผล

ระบบควบคุมภายใน

องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล 

- - - -  

4.2 การสนบัสนุน

ใหภ้าคประชาชน

มีส่วนร่วม

ตรวจสอบการ

ปฏิบติัหรือการ

บริหารราชการ 

ตามช่องทางท่ี

สามารถ

ตรวจสอบได ้

4.2.1 มาตรการ

ส่งเสริมใหป้ระชาชน

มีส่วนร่วม ตรวจสอบ

กาํกบัดูแลการ

บริหารงานบุคคล

เก่ียวกบัการบรรจุ

แต่งตั้ง การโอน การ

ยา้ย 

- - - -  

4.2.2 กิจกรรมการ

รายงานผลการใช้

จ่ายเงินใหป้ระชาชน

ไดรั้บทราบ 

- - - -  

4.2.3 โครงการ

ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม

ศกัยภาพใหแ้ก่

คณะกรรมการ

ประชาคมหมู่บา้นใน

การจดัซ้ือจดัจา้ง

ภาครัฐ 

15,000- 15,000- 15,000- 15,000-  



(๑๓) 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

4.การ

เสริมสร้าง

และ

ปรับปรุง

กลไกในการ

ตรวจสอบ

การปฏิบติั

ราชการของ

องคก์ร

ปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 

4.3 การส่งเสริม

บทบาทการ

ตรวจสอบของ

สภาทอ้งถ่ิน 

4.3.1 กิจกรรมการ

อบรมใหค้วามรู้ดา้น

ระเบียบ กฏหมาย

ทอ้งถ่ิน แก่ผูบ้ริหาร

และสภาชิกสภา

องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล 

- - - -  

4.3.2 กิจกรรมการ

ส่งเสริมและพฒันา

ศกัยภาพสมาชิกสภา

องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล 

- - - -  

4.4 เสริมพลงัการ

มีส่วนร่วมของ

ชุมชน ( 

Community) และ

บูรณาการทุกภาค

ส่วนเพ่ือต่อตา้น

การทุจริต 

4.4.1  กิจกรรมกา

ติดตั้งป้าย

ประชาสมัพนัธ์กรณี

การพบเห็นการทุจริต 

- - - -  

มติทิี ่4 

 

รวม -  โครงการ  

 2  มาตรการ  

7   กจิกรรม 

15,000- 15,000- 15,000- 15,000-  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเวยีง 

 เร่ือง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ขององค์การบริหารส่วนตําบลเวยีง พ.ศ. 2561 -2564  

 

            ตามหนงัสือด่วนท่ีสุดท่ี ลป 0023.4/ว 433 ลงวนัท่ี 17 มีนาคม 2560   เร่ือง การ ขบัเคล่ือนการ

ดาํเนินงานของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดบัจงัหวดั ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ในจงัหวดัเชียงราย  ดาํเนินการขอ้   ๑. จดัทาํแผนปฏิบติัการป้องกนัปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 

5 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2564) ใหแ้ลว้เสร็จ และนาํเผยแพร่บน เวป็ไซตข์อง หน่วยงาน นั้น  

           องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีงไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัการป้องกนัปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิ

ชอบ พ.ศ. 2560 – 2564 เพือ่เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ของการจดัทาํแผนแผนปฏิบติั การป้องกนัปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นไปวตัถุประสงค ์ จึงขอ ประกาศใชแ้ผนปฏิบติัการดงักล่าวซ่ึงมี

รายละเอียดตามแนบทา้ยประกาศน้ี 

 

            จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

 

                    ประกาศ ณ วนัท่ี  31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2560 

 

 

 

 

 (นายสวาท   สมใจ)  

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํเวยีง 

 

 
 
 
 
 
 
 



คาํนาํ 
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดร้ังความเจริญกา้วหนา้การ พฒันา

ศกัยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ซ่ึงในปัจจุบนัไดท้วคีวามรุนแรงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้

เกิดความเสียหายในวงกวา้ง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ การเมือง การปกครอง และการ

บริหารราชการเป็นอยา่งมาก การแกปั้ญหาการทุจริต จึงเป็นส่ิงสาํคญั           ท่ีหน่วยงานในภาครัฐ ซ่ึงเป็นหน่วยงาน

หลกัในการขบัเคล่ือนประเทศ ใหมี้ความเจริญกา้วหนา้สามารถ แข่งขนักบัต่างประเทศไดอ้ยา่งทดัเทียมนานา

อารยประเทศ ท่ีจะตอ้งประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกนัพฒันาปรับปรุงระบบ 

การบริหารจดัการ และการพฒันาคนควบคู่ไป พร้อมๆกนั โดยการปลูกฝังความซ่ือสัตยสุ์จริต รับผดิชอบมีวินยั 

ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ท่ีถูกตอ้ง รวมทั้ง เขา้ใจวถีิดาํเนินชีวติท่ีสมควรและมีคุณค่า  

กาํหนดมาตรการ หรือแนวทางแกไ้ขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเนน้การสร้าง ธรรมาภิ

บาลในประกอบกบัคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  หรือ  คสช. ไดมี้คาํสั่งท่ี   69/2557 เร่ือง มาตรการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐ การ บริหารงาน และส่งเสริม

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวงั เพื่อสกดักั้น เพื่อมิใหเ้กิด การทุจริตได ้ 

 เพื่อใหก้ารดาํเนินงานดงักล่าว  บรรลุผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  งานกฎหมาย  และคดี            

สาํนกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง จึงไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัการป้องกนั ปราบปรามการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบ ขององคก์ารบริหารส่วนตาํเวยีง  พ.ศ.  2561 – 2564   ข้ึน เพื่อขบัเคล่ือน ยทุธศาสตร์ และกลยทุธ์ของ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง ใหบ้รรลุเป้าหมาย และเป็นการถือปฏิบติัตาม  คาํสั่ง  69/2557   เร่ือง  มาตรการ

ป้องกนั และแกไ้ขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ ซ่ึงเป็นนโยบาย ระดบัชาติ ดว้ย  

 

 

 

 

 

 

สาํนกังานปลดั 

งานกฎหมาย และคดี 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํเวยีง 

 

 

 
 
 
 
 

  



สารบญั 

                                                                                                                                              หนา้   

หลกัการเหตุผล                       1  

- วสิัยทศัน์  

                พนัธกิจ ( Mission )  

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ใหทุ้กหน่วยงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง          2           

บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล  

                                -  วตัถุประสงค ์ 

                                -  มาตรการ/แนวทางดาํเนินงาน  

 ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ บูรณาการระหวา่งหน่วยงานในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต                         3 

                                -  วตัถุประสงค ์ 

                                -  มาตรการ/แนวทางดาํเนินงาน  

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ เสริมสร้างความเขม้แขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ                     4  

                              - วตัถุประสงค ์ 

                              - มาตรการ/แนวทางดาํเนินงาน  

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ พฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ        5 

                              - วตัถุประสงค ์ 

                              - มาตรการ/แนวทางดาํเนินงาน  

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ เสริมสร้างจิตสาํนึก ค่านิยมใหทุ้กหน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล   6 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ บูรณาการระหวา่งหน่วยงานในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต                         7  

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ เสริมสร้างความเขม้แขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ                    10  

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ พฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ       13 

 

ภาคผนวก 

- ตวัอยา่งโครงการ /กิจกรรม มาตรการ  มิติท่ี  1 - 4 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



-๑- 

แผนปฏิบัติการป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลเวยีง 

พ.ศ. 2558 – 2560 

 หลกัการเหตุผล 

 ตามคาํสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี   69/2557     เร่ือง มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ ทุจริต

ประพฤติมิชอบไดก้าํหนดให้ทุกส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ กาํหนดมาตรการหรือ แนวทางการ ป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเนน้การสร้าง ธรรมาภิบาลในการ

บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ      เฝ้าระวงั เพื่อสกดักั้นมิใหเ้กิดการทุจริต 

และ ประพฤติมิชอบได ้ประกอบกบั นโยบาย ของ                          พลเอกประยทุธ์ จนัทรโอชา    นายกรัฐมนตรี  ได้

แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ   เม่ือวนัท่ี  12 กนัยายน   2557  ได ้ กาํหนดใหมี้การบริหาร

ราชการแผน่ดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบในภาครัฐ เป็นนโยบาย

สาํคญัของรัฐบาล  

ดงันั้น เพื่อใหก้ารขบัเคล่ือนนโยบายของรัฐบาล  และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกนั และ

แกไ้ขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง ได ้ จดัทาํ

แผนปฏิบติัการป้องกนั และปราบปรามการทุจริตของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  ประจาํปี งบประมาณ พ.ศ. 

2561 - 2564  เพื่อใหทุ้กหน่วยงานใน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง ใชเ้ป็นกรอบ แนวทางในการดาํเนินการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริต ทั้งน้ีไดมุ้่งเนน้ใหก้ารดาํเนินการป้องกนัและ ปราบปรามการทุจริตขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลเวยีง เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง สร้างระบบราชการท่ีมีความ โปร่งใส จดัระบบการตรวจสอบและประเมินผล

สัมฤทธ์ิตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ความคุม้ค่า เปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบติังานใหเ้กิด

ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนบัสนุนภาค ประชาชนใหมี้ส่วนร่วม ในการรณรงคป์ลูกจิตสาํนึกค่านิยมของ

สังคมใหป้ระชาชนร่วมกนัต่อตา้นการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัพระ

ราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ วธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

วสัิยทัศน์  

“บา้นเมืองน่าอยู ่คุณภาพชีวิตกา้วหนา้ เกษตรพฒันา ศิลปวฒันธรรมลํ้าค่า การศึกษาเด่น เนน้ส่ิงแวดลอ้ม ”  

พนัธกจิ ( Mission )  

1. เสริมสร้างจิตสาํนึกและค่านิยม ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ให้กบัเจา้หนา้ท่ีของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง 

ค่ายดึหลกัธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

/บูรณาการ... 

 



(๒) 

 2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพฒันาเครือข่ายดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ ทุจริตของ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง 

3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  

4. สร้างกลไกและพฒันาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใชอ้าํนาจของเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเวยีง ใหมี้ความเขม้แขง็และมีประสิทธิภาพ 

5. ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการองคค์วามรู้ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตขององคก์าร บริหาร

ส่วนตาํบลเวยีง อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง    

          
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 

และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลเวียง 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 1   เสริมสร้างจิตสํานึก  ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเวยีง      บริหารงาน

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

 วตัถุประสงค์ 

  เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสํานึกและค่านิยมใหทุ้กหน่วยงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง บริหารงาน

ตามหลกัธรรมาภิบาล โดยมีทศันคติ วสิัยทศัน์ ในการร่วมกนัแกไ้ขและรับผดิชอบต่อปัญหาการ ทุจริตและประพฤติ

มิชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง รวมทั้งการรณรงค ์เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ให ้ทุกหน่วยงานมีวนิยั เคารพ

กฎหมาย กฎ และระเบียบ ท่ีจะเป็นกลไกในการแกไ้ขปัญหาการพฒันา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวียงไดอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพ  

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  

1. ส่งเสริมการปฏิบติังานและการดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      1.1 เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีและประชาชน ใหป้ฏิบติังานและ ดาํเนินชีวิต ตาม

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

     1.2 ประยกุตก์ารนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้หเ้กิดมรรคผลในทางปฏิบติั  

     1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเก่ียวกบัการใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกหน่วยงาน  

2. ส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกระดบัไดเ้รียนรู้และปฏิบติังานตามหนา้ท่ีดว้ยหลกั      ธรรมาภิบาล คุณธรรมและ 

จริยธรรม  

     2.1 ส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง มีความรู้ ความเขา้ใจ รวมทั้งมีการ ฝึกอบรม

เพือ่ใหป้ฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม 

 

 

/ ส่งเสริม... 

 

 

 



(๓) 

     2.2 ส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง ไดป้ระพฤติปฏิบติัตนตามมาตรฐาน ทาง

คุณธรรมและจริยธรรม  

     2.3 ควบคุม กาํกบั ดูแล การปฏิบติังาน การประพฤติปฏิบติัตนของเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหาร ส่วน

ตาํบลเวยีง ใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  

3. ส่งเสริมค่านิยมการยกยอ่งและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตยสุ์จริต และการต่อตา้นการทุจริต โดยให ้ ยดึถือ

เป็นค่านิยมกระแสหลกัของชาติ  

    3.1  ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจใหเ้จา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีงปฏิบติัหนา้ท่ี ราชการดว้ย

ความซ่ือสัตยสุ์จริตเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  

    3.2 รณรงค ์ เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ใหส้งัคมมีค่านิยม ยกยอ่ง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ ประพฤติ

ปฏิบติัตนตามหลกัคุณธรรมและจริยธรรม  

    3.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  

   3.4 ส่งเสริม สนบัสนุน ใหทุ้กหน่วยงานร่วมกนัสร้างค่านิยมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที ่2  บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

วตัถุประสงค์ 

  เพื่อประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานขององคก์ารบริหารส่วนเวยีง ในการป้องกนั และแกไ้ขปัญหา

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ ติดตาม ตรวจสอบการ

ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง เสริมสร้างและพฒันา เครือข่ายภาคประชาชนใหเ้ป็น

กลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลกัประกนัความปลอดภยั ในการแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสในการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

  1. บูรณาการระหวา่งหน่วยงานภายในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง กบัองคก์รทุกภาคส่วนใน การป้องกนั

และแกไ้ขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

     1.1 ประสานความร่วมมือทางดา้นขอ้มูลและการปฏิบติังานระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง กบั

องคก์รทุกภาคส่วน  

     1.2 ใหมี้การจดัตั้ง “ศูนยก์ารข่าวกลาง” เพื่อดาํเนินการจดัระบบการข่าว เก็บรวบรวมขอ้มูล        ท่ีเก่ียวกบั

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  ตลอดจนการเช่ือมโยง แลกเปล่ียนขอ้มูล

ข่าวสารดา้นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบใน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง จากทุก หน่วยงาน เพื่อนาํไปประมวล 

วเิคราะห์ เพื่อใชใ้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  

 

/ส่งเสริม... 

 

 

 



(๔) 

     1.3 ส่งเสริม สนบัสนุน องคก์รและบุคลากรทางดา้นส่ือสารมวลชน ใหมี้ความเขม้แขง็ และเป็นอิสระใน

การท าหนา้ท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหส้าธารณชนรับทราบ 

     1.4 ส่งเสริม สนบัสนุนให ้ มีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทาํการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ในการ ป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  โดยใหมี้เวบ็บอร์ดเพื่อติดต่อส่ือสาร ระหวา่งกนั 

 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิ ชอบใน

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง 

      2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความต่ืนตวัต่อสภาพปัญหาการ ทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง 

     2.2 สร้างและพฒันาช่องทางในการรับแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแส ใหมี้ความสะดวกหลากหลาย รวมทั้งสร้าง

หลกัประกนัความปลอดภยัใหแ้ก่บุคคล หน่วยงานหรือขอ้มูลนั้น 

     2.3  ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร 

     2.4  กาํหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผูแ้จง้ขอ้มูลหรือเบาะแส ใหไ้ดรั้บรางวลัตอบแทน 

     2.5 ใหอ้งคก์รหรือบุคลากรดา้นส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือ เพื่อการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  

 ยุทธศาสตร์ที ่3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ ขององค์การ

บริหารส่วนตําบลเวยีง  

 วตัถุประสงค์ 

 มุ่งพฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใชอ้าํนาจใหเ้หมาะสม ชดัเจน และมี

ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการ กระจายอาํนาจสู่ระดบักอง สร้างกลไกความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ กบั

ภาคเอกชนใหมี้ศกัยภาพในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาเทศบญัญติัขอ้บงัคบัท่ี

เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใหมี้ ประสิทธิภาพ  

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 

 1. พฒันาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใชอ้าํนาจใหเ้หมาะสม ชดัเจน และมี 

ประสิทธิภาพ  

    1.1 ใหทุ้กหน่วยงานใน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง ท่ีมีพนัธกิจดา้นการป้องกนั และ ปราบปรามการ

ทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงานอตัรากาํลงัการบริหารงานบุคคล และงบประมาณ ท่ี เหมาะสมสอดคลอ้งกบัภารกิจ

และความรับผดิชอบ  

 

 

 

/ใหห้น่วยงาน... 

 

 

 



(๕) 

   1.2 ใหห้น่วยงานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง สร้างระบบการตรวจสอบการบริหาร ราชการ โดย

กาํหนดใหแ้ยกอาํนาจการบริหารงานออกจากอาํนาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถ่วงดุล หรือ ยบัย ั้งอีก อาํนาจหน่ึง

ได ้ 

     1.3 สนบัสนุนใหมี้การตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้าํนาจระหวา่ง หน่วยงานขององคก์าร บริหารส่วน

ตาํบลเวยีงดว้ยกนัเอง  

     1.4 ใหห้น่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม กาํกบั ติดตาม ประเมินผล การใชอ้าํนาจในการ ปฏิบติังานดา้น

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตดว้ยความรวดเร็วต่อเน่ืองและเป็นธรรม  

2. สร้างกลไกความร่วมมือระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง กบัภาคเอกชนใหมี้ศกัยภาพ ในการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  

     2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหวา่ง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเวยีง  กบัภาคเอกชน

หรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

 

 ยุทธศาสตร์ที ่4  พฒันาศักยภาพเจ้าหน้าทีข่องรัฐ ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริต และ ประพฤติมิชอบของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเวียง 

 วตัถุประสงค์  

มุ่งพฒันาสมรรถนะ และขีดความสามารถเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการป้องกนัและปราบปราม การทุจริตภาครัฐ

ใหส้ัมฤทธิผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไ้ขสภาพปัญหาการทุจริตใหเ้ป็นระบบอยา่ง ต่อเน่ือง สร้างมาตรฐาน

ทางวชิาชีพใหส้ามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบติักบัองคก์รทุกภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  

                 1. พฒันาสมรรถนะและขีดความสามารถเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต                       

   1.1 กาํหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐตอ้งรับการฝึกอบรมหลกัสูตรดา้นการป้องกนั และ ปราบปรามการ

ทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพื่อใหมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นวชิาชีพ  

                     1.2 จดัตั้งศูนยข์อ้มูลความรู้ทางวชิาการเพื่อใหมี้กระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ ตลอดจน

ใหมี้การศึกษาตวัอยา่งกรณี (case study)  

 

 

 

 

 

 

/ยทุธศาสตร์  

 

 

 



(๖) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติงาน 

 ตามหลกัธรรมาภิบาล 

 แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต  4  ปี ( พ.ศ.2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนตําบลเวียง  อาํเภอเทิง  จังหวดัเชียงราย 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560  

หมายเหตุ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1.การสร้าง

สงัคมท่ีไม่ทน

ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตสาํนึกและ

ความตระหนกัแก่บุคลากรทั้ง

ขา้ราชการการเมืองฝ่ายสภา

ทอ้งถ่ิน และฝ่ายประจาํของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

1.1.1 โครงการฝึกอบรม

คุณธรรม จริยธรรม แก่

ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา ฯ 

และพนกังานขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

15,000 15,000 15,000  

1.1.2  มาตรการ “การ

ปฏิบติังานตามประกาศ

ประมวลคุณธรรม 

จริยธรรมขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

- - - 

1.2 การสร้างจิตสาํนึกและ

ความตระหนกัแก่ประชาชน

ทุกภาคส่วนในทอ้งถ่ิน 

1.2.1โครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติโดย

การณรงคป์ลูกหญา้แฝก

อนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ 

20,000 20,000 20,000 

1.2.2 โครงการปลูกป่า

ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

10,000 10,000 10,000 

1.2.3โครงการรักนํ้า รัก

ป่า รักแผน่ดิน 

10,000 10,000 10,000 

1.2.4  โครงการอบรม

ส่งเสริมการดาํเนินการ

ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

20,000 20,000 20,000 

 1.3 การสร้างจิตสาํนึกและ

ความตะหนกัแก่เด็กและ

เยาวชน 

- - - - 

 

มิติที่ 1 

 

รวม 

 

 5  โครงการ  

 1  มาตรการ  

  -   กจิกรรม 

 

75,000 75,000 75,000 

 

 

 

/(๗)มิติ... 



(๗) 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560  

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

2.การบริหาร

ราชการเพ่ือ

ป้องกนัการ

ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจาํนง

ทางการเมืองในการ

ต่อตา้นการทุจริต

ของผูบ้ริหาร 

2.1.1 กิจกรรมการ

ประกาศเจตจาํนง

ต่อตา้นการทุกจริตของ

ผูบ้ริหารองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

- - -  

 2.2 มาตรการสร้าง

ความโปร่งใสในการ

ปฏิบติัราชการ 

2.2.1 มาตรการการ

สร้างความโปร่งใสใน

การบริหารงานบุคคล 

- - - 

2.2.2 มาตรการออก

คาํสัง่มอบหมายของ

นายกองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ปลดั ฯ 

และหวัหนา้ส่วน

ราชการ 

- - - 

2.2.3 กิจกรรมการสร้าง

ความโปร่งใสในการ

พิจารณาเล่ือนขั้น

เงินเดือน 

- - - 

2.2.4 กิจกรรมการ

ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน

ตามขอ้บญัญติั

งบประมาณรายจ่าย

ประจาํปี 

- - - 

2.2.5 กิจกรรมการ

พฒันาแผนและ

กระบวนการจดัหา

พสัดุ 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.6 กิจกรรมการสร้าง

ความโปร่งใสในการใช้

จ่ายเงินงบประมาณ 

- - - 

2.2.7 กิจกรรมการ

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

ดา้นการจดัซ้ือ – จดัจา้ง 

- - - 

2.2.8 กิจกรรมการจา้ง

สาํรวจความพึงพอใจ

ของผูรั้บบริการ 

- - - 

2.2.9 กิจกรรมการ

ยกระดบัคุณภาพการ

บริการประชาชน 

- - - 



(๘) 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560  

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 2.3 มาตรการการใช้

ดุลยพินิจและใช้

อาํนาจหนา้ท่ี ให้

เป็นไปตามหลกัการ

บริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดี 

2.3.1 กิจกรรมการลด

ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

- - -  

2.3.2 มาตรการการมอบ

อาํนาจอนุมติั อนุญาต สัง่

การ เพ่ือลดขั้นตอนการ

ปฏิบติัราชการ 

- - - 

2.3.3 มาตรการมอบ

อาํนาจของนายกองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

- - - 

2.4 การเชิดชูเกียรติ

แก่หน่วย งาน/บุคคล

ในการดาํเนินกิจการ

การประพฤติปฏิบติั

ตนให้เป็นท่ีประจกัษ ์

2.4.1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ

ปราชญแ์ละภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินในสาขาต่างๆ 

- - - 

 2.5 มาตรการจดัการ 

ในกรณีไดท้ราบหรือ

รับแจง้หรือ

ตรวจสอบพบการ

ทุจริต 

2.5.1 มาตรการให้ความ

ร่วมมือกบัหน่วยงาน

ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ

องคก์รอิสระ 

- - - 

2.5.2  มาตรการการ

แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบ

เก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน 

- - - 

2.5.3 มาตรการการ

ดาํเนินการเก่ียวกบัเร่ือง

ร้องเรียน กรณีมี

บุคคลภายนอกหรือ

ประชาชนกล่าวหา

เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริ

ส่วนตาํบลวา่ทุจริตและ

ปฏิบติัราชการตามอาํนาจ

หนา้ท่ีโดยมิชอบ 

- - - 

 

 



(๑๐) 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560  

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

  2.5.4 กิจกรรมให้ความ

ร่วมมือกบัหน่วย

ตรวจสอบท่ีไดด้าํเนินการ

ตามอาํนาจหน้าท่ีเพ่ือการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล

การปฏิบติัราชการของ

องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล 

- - -  

มิติที่ 2 รวม  -  โครงการ  

 7  มาตรการ  

  11   กจิกรรม 

- - - 

3. การส่งเสริม

บทบาทและ

การมีส่วนร่วม

ของภาค

ประชาชน 

3.1 จดัให้มีและ

เผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารในช่องทางท่ี

เป็นการอาํนวยความ

สะดวกแก่ประชาชน

ไดมี้ส่วนร่วม

ตรวจสอบการปฏิบติั

ราชการตามอาํนาจ

หนา้ท่ีขององคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินไดทุ้ก

ขั้นตอน 

3.1.1 โครงการปรับปรุง

ศูนยข์อ้มูลข่าวสารของ

องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเวียง 

20,000 20,000 20,000 

3.1.2 กิจกรรมการออก

ระเบียบจดัตั้งศูนยข์อ้มูล

ข่าวสารขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบล 

- - - 

3.1.3 กิจกรรมการอบรม

ให้ความรู้ตาม พรบ.

ขอ้มูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ.2540 

- - - 

3.1.4 มาตรการเผยแพร่

ขอ้มูลข่าวสารท่ีสาํคญั

และหลากหลาย 

- - - 

3.1.5 กิจกรรมการ

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

ดา้นการเงิน การคลงั 

พสัดุ และทรัพยสิ์น

ขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล  

   

3.1.6  มาตรการจดัให้มี

ช่องทางท่ีประชาชน

เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของ

องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล 

 

   

 



(๑๑) 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

3. การ

ส่งเสริม

บทบาทและ

การมีส่วน

ร่วมของภาค

ประชาชน 

3.3 การส่งเสริม

ใหป้ระชาชนมี

ส่วนร่วมบริหาร

กิจการของ

องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 

3.3.1 มาตรการ

แต่งตั้ง

คณะกรรมการ

สนบัสนุนการจดัทาํ

แผนพฒันาองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล 

- - -  

3.3.2 กิจกรรมการ

จดัการประชุม

ประชาคมระดบั

หมู่บา้นและการ

ประชาคมระดบั

ตาํบล 

- - - 

3.3.3 กิจกรรมการ

ส่งเสริมและ

สนบัสนุนการจดัทาํ

แผนพฒันาชุมชน 

- - - 

3.3.4 มาตรการ

แต่งตั้งตวัแทน

ประชาคมเขา้ร่วม

เป็นคณะกรรมการ

ตรวจรับงานจา้ง 

10,000- 10,000- 10,000- 

3.3.5 กิจกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

- - - 

 

 

 

 



(๑๒) 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

3. การ

ส่งเสริม

บทบาทและ

การมีส่วน

ร่วมของภาค

ประชาชน 

3.2 การรับฟัง

ความคิดเห็น การ

รับและการ

ตอบสนองเร่ือง

ร้องเรียน/ร้อง

ทุกขข์อง

ประชาชน 

3.2.1 โครงการจดัทาํ

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

30,000 30,000 30,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 กิจกรรมการรับ

เร่ืองราวร้องทุกขข์อง

องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล 

- - - 

3.2.3 มาตรการแกไ้ข

เหตเุดือดร้อน รําคาญ 

ดา้นการสาธารณสุข

และส่ิงแวดลอ้ม 

- - - 

3.2.4 กิจกรรมการ

รายงานผลการ

ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง

ใหผู้ร้้องเรียน/ร้อง

ทุกขรั์บทราบ 

- - - 

มติทิี ่ 3 รวม  2  โครงการ  

 5  มาตรการ  

 8   กจิกรรม  

60,000 60,000 60,000 

 

 

 

 

 

 



(๑๓) 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

4.การ

เสริมสร้าง

และ

ปรับปรุง

กลไกในการ

ตรวจสอบ

การปฏิบติั

ราชการของ

องคก์ร

ปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 

4.1 มีการจดัวาง

ระบบและ

รายงานการ

ควบคุมภายใน

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผน่ดิน

กาํหนด 

4.1.1 กิจกรรมการ

จดัทาํแผนการ

ตรวจสอบภายใน

ประจาํปีงบประมาณ 

- - -  

4.1.2 กิจกรรมการ

รายงานการควบคุม

ภายใน 

- - - 

4.1.3 กิจกรรมการ

ติดตามประเมินผล

การควบคุมภายใน 

- - - 

4.1.4 มาตรการ

ติดตามประเมินผล

ระบบควบคุมภายใน

องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล 

- - - 

4.2 การสนบัสนุน

ใหภ้าคประชาชน

มีส่วนร่วม

ตรวจสอบการ

ปฏิบติัหรือการ

บริหารราชการ 

ตามช่องทางท่ี

สามารถ

ตรวจสอบได ้

4.2.1 มาตรการ

ส่งเสริมใหป้ระชาชน

มีส่วนร่วม ตรวจสอบ

กาํกบัดูแลการ

บริหารงานบุคคล

เก่ียวกบัการบรรจุ

แต่งตั้ง การโอน การ

ยา้ย 

- - - 

4.2.2 กิจกรรมการ

รายงานผลการใช้

จ่ายเงินใหป้ระชาชน

ไดรั้บทราบ 

- - - 

4.2.3 โครงการ

ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม

ศกัยภาพใหแ้ก่

คณะกรรมการ

ประชาคมหมู่บา้นใน

การจดัซ้ือจดัจา้ง

ภาครัฐ 

15,000- 15,000- 15,000- 



(๑๔) 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

4.การ

เสริมสร้าง

และ

ปรับปรุง

กลไกในการ

ตรวจสอบ

การปฏิบติั

ราชการของ

องคก์ร

ปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 

4.3 การส่งเสริม

บทบาทการ

ตรวจสอบของ

สภาทอ้งถ่ิน 

4.3.1 กิจกรรมการ

อบรมใหค้วามรู้ดา้น

ระเบียบ กฏหมาย

ทอ้งถ่ิน แก่ผูบ้ริหาร

และสภาชิกสภา

องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล 

- - -  

4.3.2 กิจกรรมการ

ส่งเสริมและพฒันา

ศกัยภาพสมาชิกสภา

องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล 

- - - 

4.4 เสริมพลงัการ

มีส่วนร่วมของ

ชุมชน ( 

Community) และ

บูรณาการทุกภาค

ส่วนเพ่ือต่อตา้น

การทุจริต 

4.4.1  กิจกรรมกา

ติดตั้งป้าย

ประชาสมัพนัธ์กรณี

การพบเห็นการทุจริต 

- - - 

มติทิี ่4 

 

รวม  1    โครงการ  

 2    มาตรการ  

7    กจิกรรม 

15,000- 15,000- 15,000- 
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	-
	-๑-
	แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
	ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
	พ.ศ. 2561 – 2564
	หลักการเหตุผล
	ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่   69/2557     เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือ แนวทางการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐโ...
	ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล  และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวี...
	วิสัยทัศน์
	“บ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตก้าวหน้า เกษตรพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมล้ำค่า การศึกษาเด่น เน้นสิ่งแวดล้อม ”
	พันธกิจ ( Mission )
	1. เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ค่ายึดหลักธรรมาภิบาล
	/บูรณาการ...
	(๒)
	2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
	3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
	4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
	5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ บริหารส่วนตำบลเวียง อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
	ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
	และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
	ยุทธศาสตร์ที่  1   เสริมสร้างจิตสำนึก  ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง      บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
	วัตถุประสงค์
	เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการ ทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง รวมทั้งการรณรงค์ เผ...
	มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
	1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและ ดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	1.2 ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
	1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกหน่วยงาน
	2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลัก      ธรรมาภิบาล คุณธรรมและ จริยธรรม
	2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการ ฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม
	/ ส่งเสริม...
	(๓)
	2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน ทางคุณธรรมและจริยธรรม
	2.3 ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเวียง ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
	3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดยให้ ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ
	3.1  ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงปฏิบัติหน้าที่ ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
	3.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
	3.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
	3.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
	ยุทธศาสตร์ที่ 2  บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ วัตถุประสงค์
	เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนเวียง ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เสริมสร้างและพัฒนา ...
	มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน
	1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง กับองค์กรทุกภาคส่วนใน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
	1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง กับองค์กรทุกภาคส่วน
	1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพื่อดำเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูล        ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  ตลอดจนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบใน องค์ก...
	/ส่งเสริม...
	(๔)
	1.3 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง และเป็นอิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
	1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทำการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  โดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสาร ระหว่างกัน
	2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิ ชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
	2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
	2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
	2.3  ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
	2.4  กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
	2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือ เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
	วัตถุประสงค์
	มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการ กระจายอำนาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒ...
	มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
	1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี ประสิทธิภาพ
	1.1 ให้ทุกหน่วยงานใน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่มีพันธกิจด้านการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากำลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณ ที่ เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ
	/ให้หน่วยงาน...
	(๕)
	1.2 ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สร้างระบบการตรวจสอบการบริหาร ราชการ โดยกำหนดให้แยกอำนาจการบริหารงานออกจากอำนาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถ่วงดุล หรือ ยับยั้งอีก อำนาจหนึ่งได้
	1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่าง หน่วยงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลเวียงด้วยกันเอง
	1.4 ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการ ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม
	2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง กับภาคเอกชนให้มีศักยภาพ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
	2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  กับภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
	ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และ ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
	วัตถุประสงค์
	มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่าง ต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาค...
	มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
	1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
	1.1 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ
	1.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study)
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	ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติงาน
	ตามหลักธรรมาภิบาล
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	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
	เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
	ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง พ.ศ. 2561 -2564
	ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ ลป 0023.4/ว 433 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560   เรื่อง การ ขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงราย  ดำเนินการข้อ   ๑. จัดทำแผนปฏิบั...
	องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ของการจัดทำแผนแผนปฏิบัติ การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นไปวัตถุประสงค์ ...
	จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
	ประกาศ ณ วันที่  31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2560
	(นายสวาท   สมใจ)
	นายกองค์การบริหารส่วนตำเวียง
	คำนำ
	การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ พัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ...
	กำหนดมาตรการ หรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  หรือ  คสช. ได้มีคำสั่งที่   69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐ ...
	เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว  บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  งานกฎหมาย  และคดี            สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำเวียง  พ.ศ.  2561 – 2564   ขึ้น เพื...
	สำนักงานปลัด
	งานกฎหมาย และคดี
	องค์การบริหารส่วนตำเวียง
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	แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
	ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
	พ.ศ. 2558 – 2560
	หลักการเหตุผล
	ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่   69/2557     เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือ แนวทางการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐโ...
	ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล  และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวี...
	วิสัยทัศน์
	“บ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตก้าวหน้า เกษตรพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมล้ำค่า การศึกษาเด่น เน้นสิ่งแวดล้อม ”
	พันธกิจ ( Mission )
	1. เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ค่ายึดหลักธรรมาภิบาล
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	2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
	3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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	5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ บริหารส่วนตำบลเวียง อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
	ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
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	มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
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	3.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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