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องค์การบริหารส่วนต าบลจ าป่าหวาย 
อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 
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แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าป่าหวาย  อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน 
-  ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าป่าหวาย 
-  เสริมสร้างจริยธรรมเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
-  ส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรของท้องถิ่น    
แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 
-  กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต สร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
-  ส่งเสริมมาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 
-    ส่งเสริมมาตรการ “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณประจ าปี" 
ส่งเสริมกิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
-  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

         
 
 

    
ส านักปลัด ฯ 

 
 
 

ส านักปลัด ฯ 
 

ทุกส านัก ฯ 
และทุกกอง 

 
 
 

ทุกส านัก ฯ 
และทุกกอง 

 
กองคลัง 



 
 

 
 

-๒- 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

การใช้ดุลพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
-  มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
-  ส่งเสริมมาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการเพ่ือ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
-  ส่งเสริมมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ 
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
-  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานได้ทุกขั้นตอน 
-  ส่งเสริมมาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ 
หลากหลาย” 
-  ส่งเสริมมาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง 
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าป่าหวาย” 

         
 

   ทุกส านัก ฯ 
และทุกกอง 

 
 
 

ส านักปลัด ฯ 
 
 
 
 

ส านักปลัด ฯ 
 
 
 
 
 
 



การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ของประชาชน 
-  มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
-  มาตรการส่งเสริมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

 
 

-๓- 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของหน่วยงาน 
-  การประชาสัมพนัธ์การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับงานจ้าง 
-  การแต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนเข้าเป็นคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต. 
การจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่หน่วย
ตรวจสอบก าหนด 
-  จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี  
-  จัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
-  ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
-  มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน อบต.ฯ 
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 

            ส านักปลัด ฯ  
และกองคลัง 

 
 

ทุกส านัก 
และทุกกอง 

 
 

 
 
         กองคลัง 
 



-  การรายงานผลการใช้จา่ยเงินให้ประชาชนไดร้ับทราบ 
-  การประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงการตรวจสอบ
ระหว่างการก่อสร้างจนถึงการตรวจรับงานจ้าง 
เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)  และบูรณา-
การ ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
-  กิจกรรมการประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

 
 
 
       ส านักปลัด ฯ 
 
 
   

 
 
 



๑ 

ส่วนที ่๑ 
 

บทน า 
๑. หลักการและเหตุผล 

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้านต่างๆ รวม ๑๑ ด้านโดยด้านที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ ๑๐ ว่าด้วยการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ด าเนินการ
จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุ รกิจ เพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการโดยจะ
ด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถด าเนินการได้ใน
ระยะแรกกระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว     ทั้งจะวางมาตรการ
ทางกฎหมายมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริตหรือสร้างความ
เสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท า
ธุรกิจการลงทุนและด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและ
โยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์
คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน   ในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระ
ส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท า
การทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดีรวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและ
เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชนอีกท้ังจะท ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหาเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการร่วมทุนการ
ใช้จ่ายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เ จ้าหน้าที่
ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการรวมทั้งมีค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 
๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ เพ่ือให้การบริหารราชการของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคม
และผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดย
กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดังกล่าว และมีประเด็นยุทธศาสตร์ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ใสสะอาดทั่วประเทศ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

๑. สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
๒. ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 



๓. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
๔. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
๕. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
๖. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
   ของประเทศไทย 

๒ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลจ าป่าหวาย จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยแปลงตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ 
          ๑. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  

    ข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าของอบต. 
๒. การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ 
๓. การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
๔. การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี 
    ให้เป็นที่ประจักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ 
๑. การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
๒. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
๓. การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง  
    ที่ด ี
๔. การจัดการแก้ไขการทุจริตในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ 
๑.  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานได้ทุกข้ันตอน 



๒. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
๓. ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ 
๑. การจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่หน่วยตรวจสอบก าหนด 
๒. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 
๓. การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

๓ 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

 
๑. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจ าป่าหวาย ให้มีการ 

บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหาราชการ ยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริต 

๒. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด าเนินกิจกรรม เสริมสร้างทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์ 
สุจริต คุณธรรม จริยธรรมและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ให้แก่บุคลากรของอบต.ทั้งฝ่ายการเมือง 
ฝ่ายข้าราชการประจ า และประชาชนในพื้นท่ี 

๓. เพ่ือเป็นแนวทางในการขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต ไปยังหน่วยงานราชการ
และเอกชนในพ้ืนที่ 

เป้าหมาย 

๑. บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าป่าหวาย 
๒. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจ าป่าหวาย 
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

๑. มีแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิดการบริหารงานด้วยความ 
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหาราชการ และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต 

๒. ใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินกิจกรรม เสริมสร้างทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์ 



สุจริตคุณธรรม จริยธรรมและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ให้แก่บุคลากรของเทศบาลทั้งฝ่ายการเมือง
ฝ่ายข้าราชการประจ า และประชาชนในพื้นท่ี 

๓. ใช้เป็นแนวทางในการขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต ไปยังหน่วยงานราชการ
และเอกชนในพื้นที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


