แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

คำนำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 นี้ จัดทำขึ้นตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –
2564) ซึ่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตดังกล่าวจะสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้ใช้ต่อไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติหารป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 นี้ ขึ้นมาเพื่อเป็น
แนวทางในการดำเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย โดยมีรายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ เช่นเดียวกันกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้จัดทำภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตพ.ศ. 2565 นี้ จะเป็นประโยชน์และ
เป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย และมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนตำบลยางหวายแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป

สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย
ตุลาคม 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
พ.ศ. 2565

1
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

มิติ
1. การสร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.1 การสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ
ฝ่ายบริหารการเมือง ฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจำ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
3) โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง
4) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ ผู้บริหาร
สมาชิกสภา และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการ
ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน แก่ ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) โครงการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
7) กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8) มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9) มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต
10) มาตรการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝัง
ทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต

ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)
30,000
30,000
-

หมายเหตุ

2

มิติ
1. การสร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.1 การสร้างจิตสำนึกและความ 11) มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ 12) มาตรการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ฝ่ายบริหารการเมือง ฝ่ายสภา
Conflict of Interest
ท้องถิ่น และฝ่ายประจำ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 การสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น

1) โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน
2) โครงการเปลี่ยนดินให้เป็นทองตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
3) โครงการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลดมลพิษเป็นมิตรกับชุมชน
4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้ที่ทำหน้าที่ดูแล
สุขภาพในหมู่บ้านและชุมชน
5) โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน
6) โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง
7) โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัว
8) โครงการครอบครัวสุขสันต์ สมานฉันท์สังคมไทย
9) โครงการปลูกจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความ
ปรองดอง

ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)
-

50,000
50,000
20,000
20,000
30,000
20,000
30,000
30,000
30,000

หมายเหตุ

3

มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสร้างสัง คมที ่ ไ ม่ 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความ
ทนต่อการทุจริต
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
10) โครงการป้องกันและเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติ

1.3 การสร้างจิตสำนึกและความ 1) โครงการอบรมเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
2) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้

มิติที่ 1

รวม

จำนวน 24 โครงการ

ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)
30,000

50,000
50,000

470,000

หมายเหตุ

4

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2. การบริ ห ารราชการ 2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองใน 1. กิจกรรมประกาศเจตำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
เพื่อป้องกันการทุจริต
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสใน 1) โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง กฎหมายเบื้องต้น ให้แก่
การปฏิบัติราชการ
ประชาชนตำบลยางหวาย
2) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน
3) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง
4) กิ จ กรรมควบคุ ม การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ตามข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
5) กิจกรรมพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ
6) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ
7) กิ จ กรรมจั ด บริ ก ารสาธารณะและบริ ก ารประชาชน
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ
8) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)
30,000
-

หมายเหตุ

5

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2. การบริ ห ารราชการ 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสใน 9) มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครอง
เพื่อป้องกันการทุจริต
การปฏิบัติราชการ
ส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้า
ส่วนราชการ
10) มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน

ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)
-

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและ 1) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ใช้อำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตาม
2) กิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3) มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อ
ลดอนการปฏิบัติราชการ
4) มาตรการมอบอำนาจของนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-

2.4) การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการดำเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์

-

1) โครงการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน
องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
4) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-

-

หมายเหตุ

6

มิติ
2. การบริหารราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริต

มิติที่ 2

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)

2.5 มาตรการจัดการ ในกรณีได้
1) กิจกรรม “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย”
พบการทุจริต
2) กิจกรรมให้ความร่วมมือกับบหน่วยงานที่ตรวจสอบได้
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง
หวาย
3) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและเอกชน”
4) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
5) มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอาจหน้าที่โดยมิชอบ”
รวม

จำนวน 24 โครงการ

30,000

หมายเหตุ

7

มิติ

ภารกิจตามมิติ

3. การส่งเสริมบทบาท 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
และการมี ส ่ว นร่ว มของ ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวย
ภาคระชาชน
ความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับ
และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1) โครงการอบรมให้ความรู้ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540
2) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การ
คลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง
หวายและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
3) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตำบลยางหวายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
4) มาตรการ “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและ
หลายหลาย”
5) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย”
1) โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
ตำบล
2) การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหาร
ส่วนตำบลยางหวาย
3) มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน
4) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)
30,000
-

20,000
-

หมายเหตุ

8

มิติ

ภารกิจตามมิติ

3. การส่งเสริมบทบาท 3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับ
และการมี ส ่ว นร่ว มของ และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ภาคระชาชน
ทุกข์ ของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
5) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน 1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
ร่วมบริหารกิจการขององค์กร
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2) ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล
ประจำปี
3) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลยางหวาย
4) มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย
รวม
จำนวน 9 โครงการ

ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)
-

20,000
70,000

หมายเหตุ

9

มิติ
4. การเสริ ม สร้ า งและ
ปรั บ ปรุ ง กลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิ บ ั ติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงาน 1) มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของ
การควบคุมภายในตามที่
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
2) การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
กำหนด
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการ ตามช่องทางที่
สามารถดำเนินการได้

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)
-

1) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ
กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง
การโอนย้าย
2) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ
3) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
การรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตำบลยางหวาย

-

1) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง พนักงานทั่วไป
2) กิจกรรมส่งเสริมสมาขิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

100,000

-

-

หมายเหตุ

10

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4. การเสริ ม สร้ า งและ
ปรั บ ปรุ ง กลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิ บ ั ติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (ComMunity) และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต
รวม

1) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน
2) มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกัน
การทุจริต

จำนวน 10 โครงการ

ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)
-

100,000

หมายเหตุ

