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คานา
การทุจริต เป็นปัญ หาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้ง ความเจริญ ก้าวหน้า
การพ ัฒ นาศั ก ยภาพและข ดสามารถในการแข่ ง ข ัน ของประเทศ ซึ่ ง ในปั จ จ ุบั น ได้ ท ว ความรุ น แรงขึ้ น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท าให้ เกิ ด ความเส ยหายในวงกว ้า ง โดยส ่ง ผลกระทบต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ระบบสั ง คม
ระบบการเมืองการปกครองและการบริหาร ราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสำคัญ
ท่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ ขับเคลื่อนประเทศไทย ให้มความเจริญก้าวหน้าสามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทยม ท่จะต้องประสาน ความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหาร จัดการ และการพัฒนา คนควบคู่ไปพร้อมกัน ๆ กัน โดยการ
ปลุกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ท่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถดาเนินชวิตท่
สมควรและมคุณค่า
เพื่อให้การดาเนินการดัง กล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้ า นใหม่ จึ ง ได้ จั ด ทาแผนปฏ ิบั ติ ก ารป้ อ งก ัน และปราบปราบการทุ จ ริ ต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้ เกิดผลในทางปฏิบัติ
และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ให้บรรลุ เป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์กำหนดไว้
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สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
เป้าหมาย
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
- มิติท่ 1 การสร้างสังคมท่ไม่ทนต่อการทุจริต
- มิติท่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
- มิติท่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมส่วนร่วมของภาคประชาชน
- มิติท่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ส่วนที่ 1
******************************************************************
บทนา
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเส่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้ อ งการบ่ งช้ ค วามเส่ ย งของการทุ จ ริ ต ท่ ม อยู่ ในองค์ ก รโดยการประเมิ น โอกาสของการทุ จ ริ ต ท่ อ าจ เกิ ด ขึ้ น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานท่อาจเก่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตท่มอยู่ในปัจจุบันมประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยท่มผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น
ได้ แ ก่ ก ารกระจายอ านาจลงสู่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แม้ ว่ า โดยหลั ก การแล้ ว การกระจายอ านาจม
วัต ถุ ป ระสงค์ ส าคั ญ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารต่ า ง ๆ ของรัฐ สามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของชุ ม ชนมากขึ้ น ม
ประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดยวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
(1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญช การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) สภาพหรือปัญหาท่เกิดจากตัวบุคคล
(3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบยบและกฎหมาย
(4) สภาพหรือลักษณะปั ญ หาของการทุจริตท่ เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม
(5) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
(6) สภาพหรือลักษณะปัญ หาของการทุจริตท่ เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ
(7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่เกิดจากอานาจ บารม และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุ แ ละปั จจั ย ที่ น าไปสู่ ก ารทุ จ ริต ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถสรุ ป เป็ น
ประเด็นได้ ดังนี้
(1) โอกาส แม้ ว่ า ในปั จ จุ บั น ม หน่ ว ยงานและกฎหมายท่ เก่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมช่องว่างท่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ
บังคับใช้กฎหมายท่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบยบไม่รัดกุม และอานาจหน้าท่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสู งก็
เป็นอกโอกาสหนึ่งท่ทาให้เกิดการทุจริต
(2) การผูกขาด ในบางกรณการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่อง
ของการผูกขาด ดังนั้นจึงมความเก่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมการให้สินบน
แก่เจ้าหน้าท่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ
(3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมรูปแบบท่ซับซ้อน
ขึ้นโดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสท่มประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่าน้

(4) สิ่งจูงใจ เป็นท่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทาให้ คนในปั จจุบั นมุ่ งเน้ นท่ การสร้างความร่ารวย ด้ วยเหตุ น้จึง เป็ นแรงจูง ใจให้เจ้าหน้ าท่ มแนวโน้ มท่ จ ะท า
พฤติกรรมการทุจริตเพิ่มขึ้น
(5) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ตั้งมากกว่าท่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญ หาในระดับ
พื้นท่ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทาได้เท่าท่จาเป็นตามกรอบท่กฎหมายกาหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม
นอกจากน้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบยบบริการราชการแผ่นดิน กาหนดให้การบริหารราชการซึ่ง
รวมทั้ ง ราชการบริห ารส่วนท้ อ งถิ่น ต้ องเป็ นไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ขของประชาชน ตามหลั ก การบริ หารกิจ การ
บ้านเมืองท่ด และคานึงถึงการมส่วนร่วมของประชาชน
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญั ติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่เก่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินท่มองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมปัญหาหลายประการ ท่สาคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการกากับดูแลโดยองค์กรท่ม อานาจหน้าท่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุท่ว่าน้ ได้ม
ส่วนทาให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นบางส่วนมพฤติการณ์ส่อ
ไปในทางท่ เอื้ อ ประโยชน์ แ ก่ ต นเองหรื อ พวกพ้ อ งโดยไม่ ช อบม การกระท าในลั ก ษะท่ เป็ น การขั ด กั น แห่ ง
ผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
จากสภาพปัญหาท่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จะ
พบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจานวนมาก และมแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา
ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่ นให้กับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามส่วนร่วมในการบริหารงาน การตรวจสอบการ
ทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลท่มส่วนสาคัญท่จะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริต
หรือการทุจริตมทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกๆ
ตาแหน่ ง จะต้ องม จิต สานึ กค่ านิ ยม ทั ศนคติ ท่ ชื่น ชม ยอมรับ หลัก คุณ ธรรม จริยธรรม ประกอบหลั กการใช้
กฎหมาย ระเบยบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่น และประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ อาเภอท่าม่วง จัง หวัดกาญจนบุร ซึ่งเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหนึ่งท่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น ได้เข้าร่วมการเป็ นเครือข่ายในด้านการป้ องกั นการทุ จริตแล้วก็ทาให้ทุ กองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง

วิสัยทัศน์
“องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสาน ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตมิชอบ ”
พันธกิจ
1. เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าท่ ให้กับเจ้าหน้าท่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านใหม่ยึดหลักธรรมาภิบาล
2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อานาจของเจ้าหน้าท่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ให้มความเข้มแข็งและมประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมสนั บ สนุ นการจั ดการองค์ความรู้ด้านการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริต ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1. เพื่อ ให้ องค์ก ารบริหารส่ วนต าบลบ้ านใหม่ ใช้ เป็น กรอบและแนวทางในการขับ เคลื่อนมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
2. เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ปฏิบัติราชการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ด
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริ ตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มความเข้มแข็ง
4. เพื่อให้ระบบ และกลไกในการป้องกัน และตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่โดยมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
5. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง
6. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมส่วนร่วม (People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าหมาย
1. ข้ า ราชการทั้ ง ฝ่ ายการเมื อ งและฝ่ า ยประจ าขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ านใหม่ ตลอดจน
ประชาชน มจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าท่ไปในทางท่มิชอบทุกฝ่าย
2. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ มระบบการปฏิบัติงานท่สามารถป้องกันปัญหาเก่ยวกับการทุจริต
และประพฤติ มิ ชอบของราชการ และเจ้าท่ และสามารถจัดการกับ กรณ การทุ จริต และประพฤติมิชอบอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเย่ยงอย่าง
3. หน่ ว ยงานสามารถประสานความร่ ว มมื อ ในองค์ ก รและภายนอกองค์ ก รในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ
4. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ สามารถพัฒ นาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม
5. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าท่ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
6. สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมจิตสานึกรักท้องถิ่น ของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ ในการ
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต (Anti-Corruption) จากการปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม หลั ก ธรรมาภิ บ าล รวมถึ ง หลั ก
เศรษฐกิจพอเพยงท่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชวิตประจาวัน
2. ประชาชนมจิตสานึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านใหม่
3. มระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. องค์การบริห ารส่วนตาบลบ้านใหม่ ได้รับ การยอมรับจากทุ กภาคส่วนราชการ ประชาชนในการ
ป้องกันการทุจริต

ส่วนที่ 2
******************************************************************
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564)
มิติ

1. การสร้าง
สังคมท่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

500,000

500,000

500,000

1.1 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่
บุคลากรทัง้
ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่าย
ประจาขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1.1.1 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

500,000

1.2 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนท้องถิ่น

1.2.1 รณรงค์สร้างจิตสานึก
ในการพัฒนาสังคม เช่น การ
จัดประชุมระดมความคิด การ
ประชาสัมพันธ์สื่อทุกรูปแบบ
ในการสร้างสรรค์สงั คม

5,000

5,000

5,000

5,000

100,000

100,000

100,000

100,000

20,000

20,000

20,000

20,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1.2.2 โครงการพัฒนาและ
สร้างจิตสานึกให้กับประชาชน
และกลุ่มการเกษตรอินทรย์ ชวภาพ ตามแบบเศรษฐกิจ
พอเพยง
1.2.3 รณรงค์ให้ประชาชน
ปลูกต้นไม้บริเวณท่อยู่อาศัย
และท่สาธารณะ
1.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุน
การกาจัดขยะมูลฝอยอย่างถูก
วิธ ตลอดจนการศึกษาอบรมดู
งานการจัดหาวิธรองรับขยะ

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.3 การสร้าง
1.3.1 โครงการกฬา
จิตสานึกและความ โรงเรยนในเขตตาบลบ้านใหม่
ตระหนักแก่เด็ก
1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
และเยาวชน
กิจกรรมการพัฒนา ด้าน
สังคม เช่น โครงการพัฒนา
กลุ่มอาชพ ,โครงการพัฒนา
เด็ก และเยาวชน ,โครงการ
พัฒนาค่ายครอบครัว และ
โครงการอื่น ๆ ตลอดจน
การบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานต่างการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้สอดคล้องตาม
มติสมัชชาการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ
มิติที่ 1

รวม

จานวน 7 โครงการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

300,000

300,000

300,000

300,000

1,175,000 1,175,000 1,175,000 1,175,000

หมายเหตุ

มิติ

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

2.1.1 กิจกรรมประกาศ
เจตจานงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

-

-

-

-

2.2 มาตรการ
2.2.1 มาตรการออกคาสั่ง
สร้างความโปร่งใส มอบหมายของนายกองค์กร
ในการปฏิบัติ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
ราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าส่วนราชการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1 แสดง
เจตจานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.2.2 โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
2.2.3 กิจกรรมในการใช้
บัตรคิวในการติดต่อราชการ
2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อานาจ
หน้าท่ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ด

2.3.1 กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.3.2 มาตรการการมอบ
อานาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
2.3.3 มาตรการมอบอานาจ
ของนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2.3.4 มาตรการออกคาสั่ง
มอบหมายของนายก อบต.
ปลัด อบต.และหัวหน้าส่วน
ราชการ

หมายเหตุ

มิติ

มิติที่ 2

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

2.4 การเชิดชู
เกยรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการดาเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นท่
ประจักษ์
2.5 มาตรการ
จัดการในกรณได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต

-

-

-

-

-

2.5.1 มาตรการจัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

-

-

-

-

2.5.2 มาตรการ แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเก่ยวกับเรื่อง
ร้องเรยน

-

-

-

-

รวม

จานวน 10 โครงการ

-

-

-

-

หมายเหตุ

มิติ

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

ภารกิจตามมิติ

3.1 จัดให้มและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางท่เป็นการ
อานวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้ม
ส่วนร่วม
ตรวจสอบปฏิบัติ
ราชการตาม
อานาจหน้าท่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

40,000

40,000

40,000

40,000

3.1.2 มาตรการ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารท่สาคัญและหลากหลาย

-

-

-

-

3.1.3 มาตรการ”จัดให้มช่องทางท่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
อบต.

-

-

-

-

5,000

5,000

5,000

5,000

-

-

-

-

90,000

90,000

90,000

90,000

3.3.1 มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนา อบต.

-

-

-

-

3.3.2 ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
และประชาคมตาบลประจาปี

40,000

40,000

40,000

40,000

3.3.3 กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ อบต.บ้านใหม่

18,000

18,000

18,000

18,000

-

-

-

-

3.1.1 กิจกรรม “อบรมให้ความรู้
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540”

3.1.4 โครงการสื่อประชาสัมพันธ์

3.2 การรับฟัง
3.2.1 โครงการจัดประชาคมแผน
ความคิดเห็น การ ชุมชน
รับและตอบสนอง
3.2.2 โครงการ อบต.สัญจร
เรื่องร้องเรยน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน
3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนม
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3.3.4 มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ด ของ
อบต.บ้านใหม่
มิติที่ 3

รวม

จานวน 10 โครงการ

175,000 175,000 175,000 175,000

หมายเหตุ

มิติ

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ภารกิจตามมิติ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2 การ
4.2.2 กิจกรรมการรายงาน
สนับสนุนให้ภาค ผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนมส่วน ประชาชนทราบ
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
ตามช่องทางท่
สามารถ
ดาเนินการได้

-

-

-

-

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น

-

-

-

-

-

-

-

-

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

4.1 มการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุม
ภายในตามท่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.1.1 โครงการจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน
4.1.2 กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

4.3.1 กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
4.3.2 กิจกรรมการมส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล

มิติที่ 4

4.4 เสริมพลัง
4.4.1 กิจกรรมการติดป้าย
การมส่วนร่วมของ ประชาสัมพันธ์กรณพบเห็น
ชุมชน
การทุจริต
(Community)
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต
รวม
จานวน 6 โครงการ

หมายเหตุ

