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แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่

_________________________________
จัดทาโดย
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่
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ส่วนที่ 1

บทนา
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ส่วนที่ ๑
บทนา
หลักการและเหตุผล
“การทุจริต ” เป็นภัยร้ายแรงสาคัญที่ทาลายความมั่นคงของชาติ รัฐบาลจึงมีนโยบาย
จะสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้ง
พัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม
การทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศไทยเป็นปัญหาสังคมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ
ในทุ ก ๆ ด้ า น และจากการศึ ก ษาการจั ด อั น ดั บ ดั ช นี ชี้ วั ด ภาพลั ก ษณ์ ค อร์ รั ป ชั่ น ขององค์ ก ร
สร้ างความโปร่ งใสนานาชาติ ได้ ส ะท้อนให้ เห็ น ว่าการคอร์รั ปชั่น ของประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับสู ง
คือได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์มาก ซึ่งรั ฐ บาลควรมีมาตรการในการแก้ไขปั ญหาอย่างเป็น รูปธรรม ควรมี
การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายแทนการใช้ อ านาจดุ ล พิ นิ จ มี ม าตรการทางด้ า นกฎหมายในการปราบปราม
โดยตรง และมาตรการในการป้ องกัน ทุจริตคอร์รัปชั่นโดยการให้ ทุกภาคส่ ว นร่ว มกันศึกษาเรียนรู้และ
ทาความเข้าใจและช่วยกันเผยแพร่ เพื่อสร้างจิตสานึกให้ประชาชนทุกภาคส่วน มีทัศนคติและค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นหน่ว ยงานที่ใกล้ ชิด
ประชาชนมากที่สุด มีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ทั้งหน้าที่
ที่ ต้ อ งท าและอาจจั ด ท าครอบคลุ ม ไปทุ ก ด้ า น เช่ น การสาธารณู ป โภค การป้ อ งกั น ระงั บ โรคติ ด ต่ อ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การสนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรี
เด็ก เยาวชน ผู้ สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การบารุงรั กษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริมอาชีพ รวมทั้งนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ตามหลักการการกระจายอานาจที่ให้ประชาชนพึ่งพา
ตนเองและบริหารงานกันเองภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
จากการดาเนินงานที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ ได้มุ่งเน้นแนวทางการ
พัฒนาตามอานาจหน้าที่ในด้านต่างๆ ตามหลักการที่ว่า ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมรับรู้ ร่วมตัดสินใจ
ร่ว มดาเนิน กิจ กรรมและร่ วมรับ ผิดชอบแก้ไขปัญหาด้วยกัน ปฏิบัติงานด้ว ยความโปร่งใส ใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ตลอดถึงการบริการที่ทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม เสมอภาค และเหมาะสมภายใต้ข้อจากัด
ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติงานเพื่ อแก้ปัญหา
ความต้ อ งการของประชาชน โดยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ เ จดี ย์ ใ หม่ ไ ด้ ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล
(Good Governance) ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงกาหนดแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัด
ถือปฏิบัติและการดาเนินการ ดังนี้
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๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
๒. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
๓. ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดาเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และ
เปิ ด โอกาสให้ ภ าคเอกชน ภาคประชาสั ง คม และภาคประชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์
ผ่านศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
๕. กรณีพบการทุจริตจะดาเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
๑. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่โปร่งใส ทุจริตคอร์รัป ชัน ของส่วนราชการในสังกัด องค์การ
บริ ห ารส่ ว นตาบลแม่เ จดีย์ ใหม่ โดยมุ่งเน้ นกลไกการมีส่ ว นร่ว มของประชารัฐ เน้ นการร่ว มคิด ร่ ว มท า
ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมติดตามประเมินผล โดยการแก้ที่สาเหตุของปัญหาการปลูกจิตสานึก
ความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ รักษาวินัยของข้ าราชการ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนค่านิยม
อื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า และจัดอบรมให้ความรู้ ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจที่สุ่มเสี่ยงต่อการจะทาให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใสและการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการป้องกัน
ปราบปรามและลงโทษการกระทาที่ไม่โปร่งใสและการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ระบบการประมูล การเสนอราคา
ต่อหน่วยงานของรัฐ การจัดซื้อจัดจ้าง มีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน มีระบบตรวจสอบภายในองค์กร
และการมีส่วนร่วม การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
๓. เพื่อขยายผลการดาเนินงานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างเครือข่าย
ร่วมต่อต้านการทุจริตในประเทศ แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นๆ ที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
๔. เพื่อ ให้ ส่ ว นราชการในสั งกั ดยึ ดถื อเป็ นกรอบการปฏิ บั ติง านเพื่ อประโยชน์สุ ขของ
ประชาชน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
มุ่งสู่เป้าหมายหลัก คือ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของ
รัฐบาล
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เป้าหมาย
๑. เสริ ม สร้ า งทั ศ นคติ ค่ า นิ ย มในความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และการมี
ส่ ว นร่ ว มในการป้ องกัน การทุจ ริ ต ให้ กับ คณะผู้ บริห าร ฝ่ ายสภา พนั กงานส่ ว นตาบล พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ รวมถึงประชาชนทั่วไปในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๒. องค์การบริหารส่วนตาบลแม่แม่เจดีย์ใหม่ มีแผนปฏิบัติการที่สามารถปลูก ฝัง
และปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต มีระบบบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการป้องกันการทุจริ ต ทั้งเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชา
สังคม และภาคเอกชนในการพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
๔. ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่างๆ ให้มีความ
รวดเร็ ว เข้ า ถึ ง ได้ โ ดยง่ า ยสร้ า งความเชื่ อ มั่ น และความไว้ ว างใจต่ อ ระบบการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
เพื่อพัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ประโยชน์ในการจัดทาแผน
๑. เป็ น กรอบและแนวทางในการบริห ารราชการให้ เกิดประโยชน์สุ ขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยการถือปฏิบั ติตามหลักการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดีห รือธรรมาภิบาลในภารกิจด้านการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๒. สามารถสร้ า งความตระหนั ก ถึง ปั ญ หาการทุ จริ ต ที่ ส่ งผลกระทบต่ อประเทศอย่ า ง
ร้ายแรง ให้แก่คณะผู้บ ริหาร ฝ่ายสภา พนักงานส่ว นตาบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่ วนตาบล
แม่ เ จดี ย์ ใ หม่ รวมถึ งประชาชนทั่ ว ไป และเสริม สร้ างทั ศนคติ ค่า นิ ย มในความซื่อ สั ต ย์สุ จ ริต คุ ณธรรม
จริยธรรม และการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
๓. สามารถเสริมสร้างกลไกภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคีส่วนอื่นๆ
๔. สร้างและพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้งบประมาณและบุคลากรที่มีอยู่
และคานึงถึงสภาพพื้นที่ ควบคู่กับหลักความเชื่อทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สาหรั บใช้เป็น แนวทางในการขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและขยายสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ต่อไป เพื่อเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
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ส่วนที่ ๒

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการการดาเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่ อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป้าหมาย “สร้างสังคมที่ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ
ค่าเป้าหมายผลผลิต
แนวทาง
แผนงาน/โครงการ/
(หน่วยนับ)
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ตามกลยุทธ์
กิจกรรม
ปี 2561
(1) โครงการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตาม
1. ส่งเสริมให้มีระบบ 1.1 พัฒนา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ
พัฒนาศักยภาพและ โครงการตระหนัก หรือ 80 ปฏิบัติงานด้วยความ
และกระบวนการ
จิตสานึก
เพิ่มประสิทธิภาพ
กล่อมเกลาทางสังคม สาธารณะ
ถือปฏิบัติตามหลัก
ถูกต้องตามหลักจริยธรรม
ผู
บ
้
ริ
ห
าร
สมาชิ
ก
เพื่อต้านทุจริต
คุณธรรม และจริยธรรม
ข้าราชการ และ
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ผลลัพธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

บุคลากรได้นาความรู้ความ
เข้าใจไปปฏิบัติงานด้านการ
บริการให้มีความรวดเร็วทาให้
ผู้ใช้ บริการมีความพึงพอใจ

สานักปลัด

หน่วยงานสามารถกาหนด
นโยบายและเป้าหมายการ
ดาเนินงานได้ชัดเจนและ
มีกลไกที่จะพัฒนาองค์กร
ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้

สานักปลัด

พนักงานจ้าง
(2) โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและประโยชน์
ของประชาชน

2. ประยุกต์หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต

2.1 พัฒนา
ระบบและจัดการ
องค์ความรู้การ
ป้องกันการ
ทุจริตตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

กิจกรรรมประชา
สัมพันธ์ช่องทาง
วิธีการ ผู้รับผิดชอบ
และกระบวนการยื่น
เรื่องร้องเรียน

จานวนช่องทางในการ
ยื่นเรื่อร้องเรียน

จานวน 2 ช่องทาง
1. ตู้ร้องเรียนสานักงาน
2. ณ ศูนย์ดารงธรรม อบต.
แม่เจดีย์ใหม่
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กลยุทธ์
3. เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต

แนวทางตามกล
ยุทธ์
3.1 สร้างชุมชน
เฝ้าระวัง ต่อต้าน
ทุจริต

3.2 สร้างความตื่นตัว
ในการแสดงออก
ต่อเหตุการณ์ทาง
สังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคม
และ/หรือกฎหมาย
และผลักดันให้เกิด
การลงโทษทางสังคม
(Social Sanction)
และทางกฎหมาย
บนพืน้ ฐานของ
ข้อเท็จจริงและ
เหตุผล

ค่าเป้าหมายผลผลิต
(หน่วยนับ)
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ผลลัพธ์
ปี 2561
กิจกรรมเผยแพร่การ
จานวนหมู่บ้านที่มีการ จานวน 14 หมู่บ้าน ประชาชนสามารถแสดงออก
แสดงเจตจานงของ
ประชาสัมพันธ์ประกาศ
ต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิด
ผู้บริหาร พนักงาน ว่าจะ แสดงเจตจานงของ
ต่อจริยธรรมทางสังคมและ/
บริหารงานด้วยความ
ผู้บริหาร
หรือกฎหมาย และผลักดันให้
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
เกิดการลงโทษทางสังคม
ปราศจากการทุจริต หาก
พบเห็นการทุจริตจะ
ดาเนินการสอบสวนและ
ลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริต
อย่างจริงจัง
กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ จานวนช่องทางในการ จานวน 2 ช่องทาง
ประชาชนสามารถแสดงออก
บทความเกี่ยวกับปัญหา รณรงค์เผยแพร่ และ 1. เวบไซต์ maejadee ต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิด
การทุจริต เพื่อสร้าง
ประชาสัมพันธ์บทความ mai.go.th
ต่อจริยธรรมทางสังคมและ/
ความตื่นตัวต่อปัญหา
2. ประชาชนผู้มาติดต่อ หรือกฎหมาย และผลักดันให้
การทุจริตผ่านช่องทาง
ราชการ
เกิดการลงโทษทางสังคม
สื่อประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด
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กลยุทธ์

แนวทางตามกล
ยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

3.3 บูรณาการ (1) โครงการส่งเสริม
จานวนหมู่บ้านที่เข้าร่วม
ทุกภาคส่วนเพื่อ สนับสนุนการจัดทาแผน โครงการ
ต่อต้านการทุจริต ชุมชนฯ
(2) โครงการ อบต.
เคลื่อนที่
(3) การจัดเวทีประชาคม
เพื่อจัดทาแผนพัฒนา
3 ปี เพื่อใช้ในปีงบ
ประมาณ 2560 และ
จัดทาแผนพัฒนา 4 ปี
เพื่อใช้ในปีงบประมาณ
2561 – 2564

ค่าเป้าหมายผลผลิต
(หน่วยนับ)
ปี 2561
จานวน 14 หมู่บ้าน

ผลลัพธ์
บุคลากรหน่วยงานที่เข้าร่วม
และประชาชนมีส่วนร่วมใน
การกาหนดแนวทางการใช้
งบประมาณในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
เป้าหมาย
1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
2. ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์
1. วางมาตรการ
เสริมในการสกัดกั้น
การทุจริตเชิง
นโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมายผลผลิต
(หน่วยนับ)
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ปี 2561
1.1 การเผยแพร่ กิจกรรมเผยแพร่คาแถลง จานวนช่องทางในการ มีช่องทางในการเผยแพร่
นโยบายของนายกองค์การ เผยแพร่คาแถลงนโยบาย อย่างน้อย 2 ช่องทาง
ข้อมูลข่าวสาร
บริหารส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่
ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
1. เวบไซต์ maejadee
ที
ไ
่
ด้
แ
ถลงนโยบาย
ต่
อ
สภา
นโยบาย
mai.go.th
องค์การบริหารส่วนตาบล
2. หนังสือประชาสัมพันธ์
แม่เจดีย์ใหม่
ผ่านทางผู้ใหญ่บ้านจานวน
14 หมู่บ้าน
แนวทาง
ตามกลยุทธ์

1.2 พัฒนาแนว
ปฏิบัติในการ
ยอมรับนโยบาย
ทีผ่ ิดพลาดและ
แสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

กิจกรรมการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับการดาเนินงาน
ตามนโยบายที่ผิดพลาด
ผ่านช่องทางต่างๆ

จานวนช่องทางในการ มีช่องทางในการรับฟัง
รับฟังความคิดเห็นของ ความคิดเห็นจานวน 2
ประชาชน
ช่องทาง
1 ตู้รับฟังความคิดเห็น
ณ สานักงาน
2. หมายเลขโทรศัพท์
0-5367-9085 ต่อ 3

ผลลัพธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับทราบนโยบาย
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่เจดีย์ใหม่
ที่ได้แถลงนโยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล
แม่เจดีย์ใหม่

สานักปลัด

ประชาชนได้เสนอความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารองค์กร
ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องใน
การดาเนินงานตามนโยบายที่
ผิดพลาด

สานักปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
เป้าหมาย
1. กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการทางานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
2. มีการบูรณาการการทางานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต
3. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต
ค่าเป้าหมายผลผลิต
แนวทางตามกล แผนงาน/โครงการ/
(หน่วยนับ)
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ผลลัพธ์
ยุทธ์
กิจกรรม
ปี 2561
1. เพิ่มประสิทธิภาพ
1.1 พัฒนา
จัดทาคู่มือหรือมาตรฐาน ร้อยละของผู้รับบริการ
ร้อยละ 90
หน่วยงานมีคู่มือ หรือ
ระบบงานป้องกัน
มาตรการเชิงรุก การปฏิบัติงานตาม
ได้รับทราบถึงขั้นตอน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การทุจริต
ที่สามารถแก้ไข ภารกิจหลัก และแสดง และระยะเวลาในการ
ตามภารกิจหลัก อย่าง
ปัญหาการทุจริต ขั้นตอนการปฏิบัติตาม ให้บริการด้านต่างๆ
ชัดเจน
ในแต่ละระดับ
ภารกิจหลัก ระยะเวลา
ที่ใช้ในการดาเนินการให้
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้เสียทราบอย่างชัดเจน
1.2 เพิ่มบทบาท ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จานวนช่องทางในการ มีช่องทางในการเผยแพร่ ประชาชนได้รับข้อมูล
ของภาคเอกชน ให้เกิดความโปร่งใส
เผยแพร่ข้อมูลการ
อย่างน้อย 3 ช่องทาง
การจัดซื้อ จัดจ้างด้วย
และภาคประชา เปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง
1. เวบไซต์ maejadee
ความสะดวกรวดเร็ว
สังคมในการเข้า และเปิดโอกาสให้กับ
mai.go.th
มามีส่วนร่วมกับ ภาคประชาชนเข้ามามี
2. จัดส่งหนังสือประชา
ระบบการป้องกัน ส่วนร่วมในการตรวจสอบ
สัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อ
การทุจริต
การปฏิบัติงานโดยเปิดเผย
จัดจ้างให้อาเภอปิดประกาศ
ข้อมูลข่าวสารในการ
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์
อบต. แม่เจดีย์ใหม่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด

กองคลัง
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กลยุทธ์
2. สร้างกลไกการ
ป้องกันเพื่อยับยั้งการ
ทุจริต

3. พัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลด
ปัญหาการทุจริต

ค่าเป้าหมายผลผลิต
(หน่วยนับ)
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ปี 2561
2.1 สร้างกลไก (1) ประกาศเจตจานง จานวนช่องทาง
จานวน 2 ช่องทาง
ป้องกันเพื่อยับยั้ง การบริหารงานด้วย
ในการเผยแพร่ประกาศ 1. เวบไซต์ maejadee
การทุจริต
ความสุจริต
เจตจานงค์
mai.go.th
(2) ประกาศนโยบาย และประกาศนโยบาย 2. บอร์ดประชาสัมพันธ์
คุณธรรมและความ
คุณธรรม
อบต. แม่เจดีย์ใหม่
โปร่งใส
แนวทางตามกล
ยุทธ์

3.1 พัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใน
ระบบบริหารงาน
สาธารณะ เพื่อลด
ขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้
ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่รัฐ

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

จัดทาคู่มือตาม พ.ร.บ.
อานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ประกาศให้ประชาชน
ทราบ

ร้อยละขอประชาชน
ผู้รับบริการได้รับทราบถึง
ขั้นตอนในการให้บริการ
ด้านต่างๆ

ร้อยละ 90

ผลลัพธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงานมีกลไกป้องกัน
เพื่อยับยั้งการทุจริต

สานักปลัด

ลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สานักปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
เป้าหมาย
1. การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. คดีการทุจริตและการกระทาทุจริตลดน้อยลงพัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
แนวทางตามกล
ยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

1. ปรับปรุงระบบเรื่อง 1.1 การปรับปรุง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี ระบบการรับเรื่อง
ประสิทธิภาพ
ร้องเรียนของ
หน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตต่างๆ
ให้มีความรวดเร็ว
เข้าถึงได้โดยง่าย

ส่งเสริมและจัดกลไก
เกี่ยวกับการรับเรื่องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์และ
แก้ไขปัญหาความเดือน
ร้อนของประชาชน

กลยุทธ์

1.2 การสร้าง
ความเชื่อมั่นและ
ความไว้วางใจต่อ
ระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน

ค่าเป้าหมายผลผลิต
(หน่วยนับ)
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ปี 2561
ร้อยละของจานวน
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เรื่องร้องเรียนที่ได้รับ ให้ประชาชนได้ไม่ต่ากว่า
การแก้ไขปัญหาความ ร้อยละ 90 ของจานวน
เดือดร้อนตามอานาจ เรื่องที่ร้องเรียน
หน้าที่

(1) จัดทาคู่มืปฏิบัติงาน จานวนช่องทางในการ
รับเรื่องราวร้องเรียน
เผยแพร่
(2) เผยแพร่ขั้นตอนการ
รับเรื่องราวร้องเรียน
ทั่วไป/การจัดซื้อจัดจ้าง
และกาหนดผู้รับผิดชอบ

จานวน 2 ช่องทาง
1. เวบไซต์ maejadee
mai.go.th
2. ปิดประกาศจานวน 14
หมู่บ้าน

ผลลัพธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงานสามารถรับ
เรื่องราวร้อง เรียนร้อง
ทุกข์และแก้ไขปัญหา
ความเดือนร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานักปลัด

หน่วยงานสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นและความ
ไว้ วางใจต่อระบบการ
รับเรื่องร้องเรียนให้กับ
ประชาชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานักปลัด

