แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
จัดทำโดย

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

maejadeemai.go.th
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
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1.1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ตั้งอยู่ทิศใต้สุดของเขตอำเภอเวียงป่าเป้า ห่างจากตัวอำเภอ
เวียงป่าเป้าประมาณ 21 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
ทิศใต้
ติดต่อกับตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลแจ้ซ้อน
อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
อาณาเขต
พื้นที่ทั้งตำบล มีจำนวน 181,250 ไร่ หรือประมาณ 290 ตารางกิโลเมตร
เขตการปกครอง
จำนวนหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 – 14
หมู่ที่ 1
บ้านโฮ่ง
หมู่ที่ 2
บ้านร้อง
หมู่ที่ 3
บ้านแม่เจดีย์
หมู่ที่ 4
บ้านปางอ่าย
หมู่ที่ 5
บ้านจำบอน
หมู่ที่ 6
บ้านโป่งน้ำร้อน
หมู่ที่ 7
บ้านขุนลาว
หมู่ที่ 8
บ้านเมืองน้อย
หมู่ที่ 9
บ้านบวกขอน
หมู่ที่ 10
บ้านห้วยม่วง
หมู่ที่ 11
บ้านห้วยชมภู
หมู่ที่ 12
บ้านห้วยคุณพระ
หมู่ที่ 13
บ้านห้วยโป่งผาลาด
หมู่ที่ 14
บ้านโป่งป่าตอง
ประชากรในพื้นที่
ประชากร
ตำบลแม่เจดีย์ใหม่
หมู่ 1
หมู่ 2
หมู่ 3
หมู่ 4
หมู่ 5
หมู่ 6
หมู่ 7

ชาย

หญิง

รวม

4,846
262
543
323
411
564
179
255

4,731
253
502
335
434
554
178
236

9,577
515
1,045
658
845
1,118
357
419
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หมู่ 8
หมู่ 9
หมู่ 10
หมู่ 11
หมู่ 12
หมู่ 13
หมู่ 14

472
388
423
314
69
205
448

413
409
387
335
48
194
451

885
797
810
651
107
399
899

ภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลแม่เจดีย์ใหม่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาที่ราบระหว่างภูเขา
บางส่วน มีบ้านเรือนปลูกทอดยาวไปตามสองข้างทาง สายเชียงใหม่ – เชียงราย
อาชีพ
อาชีพราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง และอุตสาหกรรมในครัวเรือน
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
โรงสี 6 แห่ง
สภาพทางสังคม
การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา 8
แห่ง
- โรงเรียนบ้านโฮ่ง หมู่ที่ 1
- โรงเรียนบ้านแม่เจดีย์ หมู่ที่ 3
- โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู หมู่ที่ 4
- โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา หมู่ที่ 6
- โรงเรียนบ้านขุนลาว หมู่ที่ 7
- โรงเรียนบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 8
- โรงเรียนบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 10
- โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 13
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 แห่ง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู หมู่ที่ 4
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 11
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจำบอน หมู่ที่ 5
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกขอน หมู่ที่ 9
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยชมภู หมู่ที่ 11
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขุนลาว หมู่ที่ 7
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 8
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

7

แห่ง
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สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์
มัสยิด

16
1

แห่ง
แห่ง

สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เจดีย์ใหม่

1

แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตู้ยามตำรวจ

2

แห่ง

การคมนาคม
มีทางหลวง หมายเลข 118 ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายตัดผ่าน
การไฟฟ้า
มีไฟฟ้าเข้าถึงจำนวน 14 หมู่บ้าน
แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำ , ลำห้วย 8 สาย
- น้ำแม่ลาว
- น้ำแม่เจดีย์
- น้ำห้วยแม่โถ
- ห้วยน้ำริน
- น้ำห้วยโป่ง
- น้ำห้วยกระทะ
- น้ำห้วยป่าครั่ง
- น้ำห้วยอ้อ
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย
บ่อน้ำตื้น
บ่อโยก

3 แห่ง
571 แห่ง
8 แห่ง
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๑.2 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
กรอบโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานสภา อบต.

รองประธานสภา อบต.
รองนายก อบต.

รองนายก อบต.
เลขานุการสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.

โครงสร้างส่วนราชการ

ปลัด อบต.

สำนักงาน ปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษาฯ
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กรอบโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

สำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
1. งานแผนและนโยบาย
2. งานกฎหมายและคดี
3. งานธุรการ
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. งานพัฒนาชุมชน

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
1. งานก่อสร้าง
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
1. งานการเงินและบัญชี
2. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
1. งานบริหารการศึกษา
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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๑.๒ อำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลแม่ เจดี ย์ ใ หม่ มี อ ำนาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึ ง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่น
รวมถึงความต้องการของราษฎรและนโยบายของนายกองค์การบริห ารส่ว นตำบล ประกอบกับ ต้องดำเนินการให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล นโยบายของรัฐ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต.
(2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต.
ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
(1) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต.
(3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต.
(4) วางระเบียบเพื่อให้งานของ อบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ อบต.
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น
(7) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริ หารราชการของ อบต. ตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ อบต.
สำนักปลัด
มีห น้ าที่ความรับ ผิดชอบเกี่ย วกับ ราชการทั่ว ไปขององค์การบริห ารส่ ว นตำบล และราชการที่มิได้
กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร
ทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทนเงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งาน
เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน
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รายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของ
องค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
กองช่าง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูล ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บ
และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบ และเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบ
กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานก่อสร้าง และซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุงงานแผนด้านวิศวกรรม
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์/วิจัย การแนะแนว
การวัดผล ประเมินผล การวางแผนการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ
การศึกษา เพื่ อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา
การเผยแพร่ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การส่งเสริมงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลเพื่อเพิ่มคุณค่า
และปรับปรุงการดำเนินงาน และช่วยให้หน่วยรับตรวจสามารถประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง กระบวนการควบคุมและกระบวนการกำกับดูแล เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยตรวจรับกำหนด รวมถึงการสอบ
ทานและประเมินความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลของหน่วยรับตรวจ ซึ่งครอบคลุมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสอบทานและติ ด ตามแผนการปฏิ บั ติ งานและผลการดำเนิ น งาน เพื ่อ ช่ว ยให้ห น่ว ยรับ ตรวจเกิด ผลสัม ฤทธิ ์
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และการให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษกับ สภาพแวดล้อมของความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแล
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

๑๑

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
สถานการณ์การร้องเรียนของผู้ทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ปี 2559
ลำดับ

1
2.
3.

หน่วยงาน

จำนวนบุคลากร
(ราย)

ภาพรวม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
นายก/รองนายก/เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง

คิดเป็นร้อยละ
ของผู้ถูกร้องเรียน

27
3

จำนวน
ผู้ถูกร้องเรียน
(ราย)
0
๐

28

๐

๐

0
๐

จากข้อมูลการร้องเรียนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ พบว่า ในภาพรวมมีจำนวน
บุคลากรทั้งสิ้น 58 ราย จำนวนผู้ถูกร้องเรียน 0 ราย คิดเป็นร้อยละ 0% ของผู้ถูกร้องเรียน
2.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง
1
2
3
4
5
6
7

จุดอ่อน

ผู้บริหารมีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
องค์กรมีโครงสร้างที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน

1

มียุทธศาสตร์ชาติฯ เป็นเครื่องมือกำหนดบทบาททิศ
ทางการขับเคลื่อน
มีการบูรณาการงบประมาณฯ ร่วมกับหน่วยงานและ
ภาคส่วนต่างๆ
มีการจัดทำ MOU กับหน่วยงานต่างๆ ที่ครอบคลุม
ภารกิจซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดความร่วมมือได้
องค์กรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงานภายในองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง
มีการยึดถือค่านิยมกระทรวงมหาดไทยและกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตลอดจนการทำงานโดย
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการร่วมกัน

3

2

4
5
6
7

อัตรากำลังบุคลากรไม่เพียงพอและไม่สอดคล้อง
กับภารกิจ
การประสานและบูรณาการในการดำเนินงานมี
อุปสรรคหรือปัจจัยภายนอกมาเกี่ยวข้อง ทำให้
การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า
การทำงานยังเป็นรูปแบบเชิงรับมากกว่าเชิงรุก
การขับเคลื่อนภารกิจงานต่างๆ มีความล่าช้า
ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
มีขั้นตอนในการดำเนินงานหลายขั้นตอน ทำให้
การประสานงานมีความล่าช้า
การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าวสาร
ต่างๆ ของหน่วยงาน ไม่ได้เป็นปันจุบัน
ระบบฐานข้อมูลขาดการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
การนำเทคโนโลยีมาใช้ยังไม่เกิดประสิทธิภาพ
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2.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส
1
2
3
4
5
6
7
8
9

อุปสรรค

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญส่งเสริมการต่อต้าน
การทุจริต
แผนพัฒนาฯ 12 มุ่งให้คนไทยเป็นคนเก่งและดี

1

ค่านิยมอุปถัมภ์และระบบพวกพ้อง

2

มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายใน
การป้องกันและแก้ไขการทุจริต
มีสื่อออนไลน์ที่ทันสมัยใช้เป็นช่องทางส่งข้อมูล
ได้รวดเร็ว
นโยบายรัฐมุ่งปราบปรามการทุจริตให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล
ภาคธุรกิจเอกชนตื่นตัวและเริ่มรวมตัวกันในการ
สร้างความโปร่งใส
สังคมมีความต้องการเห็นการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตที่เป็นรูปธรรมและมีระยะเวลาในการ
ดำเนินคดีที่รวดเร็วขึ้น
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยส่งเสริมให้
ประชาชนมีความโลภน้อยลง ส่งผลให้แนวโน้ม
การทุจริตลดลงด้วย
หลักคำสอนของศาสนาชี้ให้เห็นโทษของการ
ทุจริต ช่วยสร้างการรับรู้และแนวปฏิบัติใน
ฐานะศาสนิกชนที่ดี

3

การบังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เกิดรูปแบบการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น จากการ
ดำเนินธุรกิจของเอกชนและการทุจริตเชิงนโยบาย
ประชาชนมีมุมมองปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดา เกิดเป็นภาวะจำยอมและเพิกเฉย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถูกใช้เป็นเครื่องมือที่
ทำให้เกิดการทุจริตรูปแบบใหม่ๆ
ภาคเอกชนยังมีค่านิยมติดสินบนเพื่ออำนวยความ
สะดวก
ผู้แจ้งเบาะแสไม่มั่นใจในความปลอดภัย
อันเนื่องมาจากอิทธิพลของผู้กระทำความผิด

4
5
6
7
8

โครงสร้างเศรษฐกิจมีความเหลื่อมล้ำสูง

9

ทัศนคติในแง่ลบของสังคมที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ
ทำให้ดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือได้ยาก
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ส่วนที่ 3
กรอบแนวคิดการจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

๑๔

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒ นาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้ ห น่วยงานมีขนาดที่
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างมี
ความเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ คือ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
พันธะกิจ
“สร้า งวัฒ นธรรมต่ อต้ านการทุจริ ต ยกระดับธรรมาภิบ าลในการบริห ารจัดการทุ กภาคส่วนแบบ
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”
เป้ า ประสงค์ เชิ งยุ ท ธศาสตร์ ประเทศไทยได้ รั บ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
วัตถุประสงค์หลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน
ในระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์
ยุท ธศาสตร์ มีความครอบคลุ มกระบวนการดำเนิ นงานด้านการป้ องกัน ปราบปรามการทุ จริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุท ธศาสตร์ที่ 1 “สร้า งสังคมที่ไม่ท นต่อการทุ จริต” เป็น ยุท ธศาสตร์ที่มุ่งเน้น ให้ ความสำคัญ ใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมใน
ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการ
ดำเนิน การผ่านสถาบัน หรือ กลุ่ม ตัว แทนที่ ท ำหน้า ที่ในการกล่อ มเกลาทางสังคมให้มีค วามเป็น พลเมือ งที่ดี มีจิต
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สาธารณะ จิต อาสา และความเสีย สละเพื่อ ส่ว นรวม และเสริม สร้า งให้ทุก ภาคส่ว น มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและ
ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดั บเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” สถานการณ์ความ
ขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุม
ประท้ ว งของประชาชนทุ กกลุ่ ม ทุกฝ่ ายที่ มีต่อ ทุ กรัฐ บาลที่ ผ่ านมา จะเห็ น ได้ว่าประชาชนทุก กลุ่ มทุ กฝ่ ายต่ างมีข้ อ
เรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ อาจกล่าวได้ว่าปัญหา
การทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่ งทศวรรษที่ผ่านมา
และการแสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมื องของประชาชนทุ กกลุ่ ม ทุกฝ่ ายที่ไม่ยอมรับ และไม่ อดทนต่อการทุ จริต
ประพฤติมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทย
ทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองต่อเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นอันหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและ
รัฐบาลมีการนำเจตจำนงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็น
ปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุ บัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจาก
ผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปรงใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริต ตลอดจนกระบวนการนโยบาย โดยการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่
เริ่ มขั้ นก่ อตั วนโยบาย (Policy Formation) ขั้ นการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้ น ตั ด สิ น ใจนโยบาย (Policy
Decision) ขั้น การนำนโยบายไปปฏิบั ติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation)
และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและ
กระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาส
การทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการ
บริหาร และกลไกอื่นๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ
ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งในการ
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการดำเนินการโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรา
เป็ นกฎหมาย (Legislation) การบั งคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดี และลงโทษผู้ กระทำความผิ ด
(Judiciary) การบู รณาการร่ วมกั นของหน่ วยงานต่ างๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จ ะทำให้การ
ปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่างๆ ถูกดำเนินการอย่างรวดเร็ว
และผู้กระทำการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริต และ
คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย” เป็น การกำหนดยุท ธศาสตร์ที่มุ่ง เน้น การยกระดับ มาตรฐานด้านความโปร่ง ใสและการ
จัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการ
สำรวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทำงาน รวมไปถึง
การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศเพื่อ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
3.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 2.1 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2.2 ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง
แนวทางการพัฒนา
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่ง ใส ยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต โดยการปลูกฝัง
ให้คนไทยไม่โกง ป้องกันการและปราบปรามการทุจริต
3.4 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้าน
ต่างๆ รวม 11 ด้านโดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ 10 สรุป
ได้ดังนี้
นโยบายที่ 10 นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ข้อ 10.2 ในระยะแรก กระจายอำนาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดย
รวดเร็ ว ประหยั ด และสะดวก ทั้ งจะวางมาตรการทางกฎหมายกำหนดผู้ รับ ผิ ด ชอบที่ ชั ด เจน ขั้ น ตอนที่ แ น่ น อน
ระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้
อำนาจโดยมิชอบ ก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ใน
ระยะแรกจะเน้ น การปรั บ ปรุ ง หน่ ว ยงานให้ บ ริ ก ารด้ า นการทำธุ ร กิ จ การลงทุ น และด้ า นบริ ก ารสาธารณะใน
ชีวิตประจำวันเป็นสำคัญ
ข้อ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้ง
ในรู ป แบบการเพิ่ ม ศู น ย์ รั บ เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ จ ากประชาชนในต่ างจั งหวัด โดยไม่ ต้ อ งเดิ น ทางเข้ ามายั งส่ ว นกลาง
ศูน ย์ บ ริ การสาธารณะแบบครบวงจรที่ค รอบคลุ มการให้ บ ริการหลากหลายซึ่งจะจัด ตั้งตามที่ ชุ มชนต่ างๆ เพื่ อ ให้
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ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการ ให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ
จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการทำงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่ กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบของเจ้ าหน้าที่ของรัฐทุ กระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิ กหรือแก้ ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จำเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบ
การจั ดซื้อจั ดจ้ าง การอนุ ญาต อนุ มัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่ งมี ขั้นตอนยืดยาว ใช้ เวลานาน ซ้ ำซ้อนและเสี ย
ค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
ข้อ 10.6 ปรั บปรุ งและจั ดให้ มีกฎหมายเพื่อให้ ครอบคลุ มการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติและ
เป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการดำเนินการต่อผู้กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งใน
ด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐและเปิดเผยผลการ
ประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนำกรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่ งได้มีคำ
วินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้ว มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบ
หรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
ข้อ 10.7 ส่ งเสริม และสนับ สนุ น ภาคี อ งค์ก รภาคเอกชนและเครือ ข่ายต่ างๆ ที่จัด ตั้งขึ้ นเพื่ อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้ านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งจะวางมาตรการคุ้มครอง
พยานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือ
ขัดขวาง
3.5 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/255๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบ
เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต ประพฤติมิ ช อบในส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้ น การสร้างธรรมา- ภิ บ าลในการ
บริห ารงาน และส่ งเสริมการมีส่ วนร่วมจากทุกภาคส่ วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกั ดกั้นมิให้ เกิดการทุ จริต
ประพฤติมิชอบได้
ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการหรือ
เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐดำเนิ นการตามอำนาจหน้ าที่ภายใต้พระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการแผ่ นดิน พ.ศ. 2534 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมาย
อย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
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ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแล การดำเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด
ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดำเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3
ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ให้ ส ำนั กงานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริตในภาครัฐ ดำเนิ นการแสวงหา
รวบรวม และดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์
เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการดำเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 และรายงานผล
การปฏิบัติ พร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง
3.5 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐานการ
พัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
กลยุ ท ธ์ที่ 4.1.4 ป้ องกัน การทุ จริ ต โดยส่ งเสริม ให้ ป ระชาชนและภาคี พั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ว มในการ
ดำเนินงาน
3.6 กรอบแนวคิดในการดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ได้ จัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤมิชอบ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีกรอบแนวคิดในการดำเนินการจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
2. ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการ
3. ข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
4. วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติ /ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
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ส่วนที่ 4
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
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4.1 หลักการความเป็นมา
มติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ 11 ตุ ลาคม 2559 เห็ นชอบร่างยุ ทธศาสตร์ ชาติ ว่ าด้ วยการป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตามยุทธศาสตร์
ชาติ ฯ ไปสู่ การปฏิ บั ติ และคำแถลงของนายกรัฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ 12 กัน ยายน 2557 แปลงไปสู่ ก ารปฏิบั ติเป็ น
พันธะกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดำเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ การป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น และสนับสนุนให้มี “จังหวั ดใสสะอาด”
“อำเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐาน
แนวทางปฏิบัติ และค่านิยม สำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้
1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วย
การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต
3. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาส
ให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
4. ประชาสั มพัน ธ์ให้ ป ระชาชนแจ้งข้อมูล ข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์
ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
5. กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง
4.2 เป้าหมายหลักองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
4.2.1 ค่าคะแนน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อทำการเปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา
4.3 วัตถุประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
4.3.1 เพื่ อ สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นแผนป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบตาม
วัตถุประสงค์หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
4.3.2 เพื่อแก้ไขปัญ หาความไม่โปร่งใส ทุจริตคอร์รัปชั่ นของส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ โดยมุ่งเน้นกลไกการมีส่วนร่วมของประชารัฐ เน้นการร่วมคิด ร่ วมทำ ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหา
และร่วมติดตามประเมินผล โดยการแก้ที่สาเหตุของปัญหาการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ รักษา
วินัยของข้าราชการ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดำเนินชีวิตที่สมควร
และมีคุณค่า และจัดอบรมให้ความรู้ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่สุ่มเสี่ยงต่อการจะทำให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส
และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการป้องกัน ปราบปราม ลงโทษการกระทำที่ไม่โปร่งใสและการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ระบบ
การประมูล การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ การจัดซื้อจัดจ้าง มีระบบ/กลไกในการจัดการรับเรื่องร้องเรียน มีระบบ
ตรวจสอบภายในองค์กรและการมีส่วนร่วม การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
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4.3.3 เพื่อขยายผลการดำเนิ นงาน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างเครือข่ายร่วม
ต่อต้านการทุจริตในประเทศ แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นๆ ที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งพัฒนา
ระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3.4 เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการในสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลแม่ เจดี ย์ ใ หม่ ยึ ด ถื อ เป็ น กรอบ
การปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรั ฐมุ่ งสู่ เป้ าหมายหลั ก คื อ ประชาชนได้ รับ การอำนวยความสะดวก และได้ รับการตอบสนอง
ความต้องการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบาย
ของรัฐบาล
4.4 ยุทศาสตร์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้านทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์
1.1 พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ สร้างความตระหนักใน
หลักคุณธรรมจริยธรรม

2. ประยุ ก ต์ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น 2.1 พัฒ นาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกัน
เครื่องมือต้านทุจริต
การทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

3.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
3.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์
ทางสั ง คมที่ ผิ ด ต่ อ จริ ย ธรรมทางสั ง คมและ/หรื อ
กฎหมาย และผลั ก ดั น ให้ เกิ ด การลงโทษทางสั งคม
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ์
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล

แนวทางตามกลยุทธ์
1.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
1.2 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาด
และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

๒๒

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์
1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในแต่ละระดับ
1.2 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต

2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ลดปัญหาการทุจริต

3.1 พั ฒ นานวัต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
ระบบบริ ห ารงานสาธารณ ะเพื่ อ ลดขั้ น ตอนหรื อ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
1 ปรับปรุงระบบเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ

แนวทางตามกลยุทธ์
1.1 การปรั บ ปรุ งระบบการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของ
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว
เข้าถึงได้โดยง่าย
1.2 การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น และความไว้ ว างใจต่ อ
ระบบการรับเรื่องร้องเรียน

๒๓

ส่วนที่ 5
รายละเอียดแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

๒๔

โครงการ กิจกรรม แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ 5 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป้าหมาย “สร้างสังคมที่ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ
แนวทาง
แผนงาน/โครงการ/
ตามกลยุทธ์
กิจกรรม
1. ส่งเสริมให้มีระบบและ 1.1 พัฒนาจิตสำนึก (1) โครงการฝึกอบรม
กระบวนการกล่อมเกลา
สาธารณะ
พัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
ประสิทธิภาพผู้บริหาร
สมาชิก ข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง
(2) โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ
ประโยชน์ของประชาชน
2. ประยุกต์หลักปรัชญา
2.1 พัฒนาระบบ กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น และจัดการ
ช่องทาง วิธีการ ผู้รับ
เครื่องมือต้านทุจริต
องค์ความรู้การ
ผิดชอบ และกระบวน
ป้องกันการทุจริต การยื่นเรื่องร้องเรียน
ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการตระหนักหรือ
ถือปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมและ
จริยธรรม ตั้งแต่
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ปี 2560

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ 80
ปฏิบัติงาน
ด้วยความ
ถูกต้องตาม
หลักจริยธรรม

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ 90
ปฏิบัติงาน
ด้วยความ
ถูกต้องตาม
หลักจริยธรรม

จำนวนช่องทางในการ จำนวน 2
ช่องทาง
ยื่นเรื่องร้องเรียน

จำนวน 2
ช่องทาง
1. ตู้ร้องเรียน 1. ตู้ร้องเรียน
สำนักงาน
สำนักงาน
2. ณ ศูนย์ 2. ณ ศูนย์
ดำรงธรรม ดำรงธรรม
อบต.
อบต.

ผลลัพธ์

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ 100
ปฏิบัติงาน
ด้วยความ
ถูกต้องตาม
หลักจริยธรรม

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ 100
ปฏิบัติงาน
ด้วยความ
ถูกต้องตาม
หลักจริยธรรม

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ 100
ปฏิบัติงาน
ด้วยความ
ถูกต้องตาม
หลักจริยธรรม

บุคลากรได้นำ
ความรู้ความ
เข้าใจไป
ปฏิบัติงานด้าน
บริการให้มี
ความรวดเร็วทำ
ให้ผู้ใช้ บริการมี
ความพึงพอใจ

จำนวน 2
ช่องทาง
1. ตู้ร้องเรียน
สำนักงาน
2. ณ ศูนย์
ดำรงธรรม
อบต.

จำนวน 2
ช่องทาง
1. ตู้ร้องเรียน
สำนักงาน
2. ณ ศูนย์
ดำรงธรรม
อบต.

จำนวน 2
ช่องทาง
1. ตู้ร้องเรียน
สำนักงาน
2. ณ ศูนย์
ดำรงธรรม
อบต.

หน่วยงาน
สามารถกำหนด
นโยบายและ
เป้าหมายการ
ดำเนินงานได้
ชัดเจนและมี
กลไกที่จะ
พัฒนาองค์กร
ภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพ
ขึ้นได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักปลัด

สำนักปลัด

๒๕

กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

3. เสริมพลังการมีส่วนร่วม 3.1 สร้างชุมชนเฝ้า
ของชุมชน (Community) ระวัง ต่อต้านทุจริต
และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต

กิจกรรมเผยแพร่การแสดง
เจตจำนงของผู้บริหาร
พนักงาน ว่าจะบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม ปราศจากการ
ทุจริต หากพบเห็นการทุจริต
จะดำเนินการสอบสวนและ
ลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริต
อย่างจริงจัง
3.2 สร้างความตืน่ ตัว กิจกรรมเผยแพร่บทความ
ในการแสดงออกต่อ เกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
เหตุการณ์ทางสังคม เพื่อสร้างความตื่นตัวต่อ
ที่ผิดต่อจริยธรรม
ปัญหาการทุจริตผ่าน
ทางสังคมและ/หรือ ช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์
กฎหมาย และผลักดัน ของหน่วยงาน
ให้เกิดการลงโทษ
ทางสังคม (Social
Sanction) และทาง
กฎหมาย บนพื้นฐาน
ของข้อเท็จจริงและ
เหตุผล

ปี
2560

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563

ปี
2564

จำนวนหมู่บ้านที่มี จำนวน 14 จำนวน 14 จำนวน 14 จำนวน 14 จำนวน 14
การประชาสัมพันธ์ หมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่บ้าน
ประกาศแสดง
เจตจำนงของ
ผู้บริหาร

จำนวนช่องทางใน
การรณรงค์เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์
บทความ

ผลลัพธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนสามารถ
แสดงออกต่อ
เหตุการณ์ทาง
สังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทาง
สังคมและ/หรือ
กฎหมาย และ
ผลักดันให้เกิดการ
ลงโทษทางสังคม

สำนักปลัด

ประชาชนสามารถ
แสดงออกต่อ
เหตุการณ์ทางสังคม
ที่ผิดต่อจริยธรรม
ทางสังคมและ/หรือ
2.ประชาชน 2.ประชาชน 2.ประชาชน 2.ประชาชน 2.ประชาชน กฎหมาย และ
ผู้มาติดต่อ ผู้มาติดต่อ ผู้มาติดต่อ ผู้มาติดต่อ ผู้มาติดต่อ ผลักดันให้เกิดการ
ราชการ ราชการ
ราชการ ราชการ
ราชการ ลงโทษทางสังคม

สำนักปลัด

จำนวน 2
ช่องทาง
1.เวบไซต์
maejadee
mai.go.th

จำนวน 2
ช่องทาง
1.เวบไซต์
maejadee
mai.go.th

จำนวน 2
ช่องทาง
1.เวบไซต์
maejadee
mai.go.th

จำนวน 2
ช่องทาง
1.เวบไซต์
maejadee
mai.go.th

จำนวน 2
ช่องทาง
1.เวบไซต์
maejadee
mai.go.th

๒๖

กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

ปี
2560

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563

ปี
2564

3.3 บูรณาการทุก (1) โครงการส่งเสริม
จำนวนหมู่บ้านที่เข้า จำนวน 14 จำนวน 14 จำนวน 14 จำนวน 14 จำนวน 14
หมู่บ้าน
หมูบ่ ้าน
หมูบ่ ้าน
หมูบ่ ้าน
หมูบ่ ้าน
ภาคส่วนเพื่อต่อต้าน สนับสนุนการจัดทำแผน
ร่วมโครงการ
การทุจริต
ชุมชนฯ
(2) โครงการ อบต.
เคลื่อนที่
(3) การจัดเวทีประชาคมเพื่อ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561-2565)เพือ่ ใช้ใน
ปีงบประมาณ (25612565)

ผลลัพธ์
บุคลากรหน่วยงานที่
เข้าร่วมและประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
กำหนดแนวทางการใช้
งบประมาณในการ
พัฒนาและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักปลัด

๒๗

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
เป้าหมาย
1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
2. ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. วางมาตรการเสริมใน 1.1 การเผยแพร่
การสกัดกั้นการทุจริต
ข้อมูลข่าวสารที่
เชิงนโยบายบนฐาน
เกี่ยวข้องกับนโยบาย
ธรรมาภิบาล

กิจกรรมเผยแพร่คำแถลง
นโยบายนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ที่ได้
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

1.2 พัฒนาแนว
ปฏิบัติในการยอมรับ
นโยบายที่ผดิ พลาด
และแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมการรังฟังความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานตามนโยบายที่
ผิดพลาด

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

ปี
2560

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563

ปี
2564

ผลลัพธ์

มีช่องทาง
มีช่องทาง มีช่องทาง มีช่องทาง มีช่องทาง
ประชาชนได้
ในการเผยแพร่ ในการเผยแพร่ ในการเผยแพร่ ในการเผยแพร่ ในการเผยแพร่ รับทราบนโยบาย
อย่างน้อย 2 อย่างน้อย 2 อย่างน้อย 2 อย่างน้อย 2 อย่างน้อย 2 นายกองค์การ
ช่องทาง
ช่องทาง
ช่องทาง
ช่องทาง
ช่องทาง
บริหารส่วนตำบล
1.เวบไซต์ 1.เวบไซต์ 1.เวบไซต์ 1.เวบไซต์ 1.เวบไซต์
แม่เจดีย์ใหม่ในที่
maejadee maejadee maejadee maejadee maejadee
ได้แถลงนโยบาย
mai.go.th mai.go.th mai.go.th mai.go.th mai.go.th
ต่อสภาองค์การ
2.หนังสือ 2.หนังสือ 2.หนังสือ 2.หนังสือ 2.หนังสือ
ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ บริหารส่วนตำบล
แม่เจดีย์ใหม่
ผ่านทาง
ผ่านทาง
ผ่านทาง
ผ่านทาง
ผ่านทาง
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน
จำนวน 14 จำนวน 14 จำนวน 14 จำนวน 14 จำนวน 14
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
มี
ช
อ
่
งทาง
มี
ช
อ
่
งทาง
มี
ช
อ
่
งทาง
มี
ช
อ
่
งทาง
มีช่องทาง ประชาชนได้เสนอความ
จำนวนช่องทาง
ในการรับฟัง ในการรับฟัง ในการรับฟัง ในการรับฟัง ในการรับฟัง คิดเห็นข้อเสนอแนะ
ในการรับฟังความ ความคิ
ดเห็น ความคิดเห็น ความคิดเห็น ความคิดเห็น ความคิดเห็น
คิดเห็นของประชาชน จำนวน 2 จำนวน 2 จำนวน 2 จำนวน 2 จำนวน 2 ผู้บริหารองค์กร
ดำเนินการแก้ไขข้อ
ช่องทาง
ช่องทาง
ช่องทาง
ช่องทาง
ช่องทาง
บกพร่องในการดำเนิน
1.ตู้รับฟังความ 1.ตู้รับฟังความ1.ตู้รับฟังความ1.ตู้รับฟังความ1.ตู้รับฟังความ
งานตามนโยบายที่
คิดเห็น ณ คิดเห็น ณ คิดเห็น ณ คิดเห็น ณ คิดเห็น ณ
สำนักงาน สำนักงาน สำนักงาน สำนักงาน สำนักงาน ผิดพลาด
2.หมายเลข 2.หมายเลข 2.หมายเลข 2.หมายเลข 2.หมายเลข
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
0-5367- 0-5367- 0-5367- 0-5367- 0-53679085 ต่อ 3 9085 ต่อ 3 9085 ต่อ 3 9085 ต่อ 3 9085 ต่อ 3

จำนวนช่องทางใน
การเผยแพร่คำแถลง
นโยบาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักปลัด

สำนักปลัด

๒๘

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
เป้าหมาย
1. กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการทำงานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
2. มีการบูรณาการการทำงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต
3. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการ
ทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.1 พัฒนา
มาตรการเชิงรุกที่
สามารถแก้ไขปัญหา
การทุจริตในแต่ละ
ระดับ

จัดทำคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลัก และแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติตามภารกิจหลัก
ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินการให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มสี ่วนได้เสียทราบ
อย่างชัดเจน
1.2 เพิม่ บทบาท
ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้
ของภาคเอกชน และ เกิดความโปร่งใส เปิดเผย
ภาคประชาสังคมใน ข้อมูลทุกขั้นตอนและเปิด
การเข้ามามีส่วน
โอกาสให้ภาคประชาชนเข้า
ร่วมกับระบบการ
มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ป้องกันการทุจริต
การปฏิบัติงานโดยเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารในการดำเนิน
กิจกรรมทุกรูปแบบ

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

ปี
2560

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ปี
ปี 2562 ปี 2563
2561

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90
ร้อยละของ
ผู้รับบริการได้รับ
ทราบถึงขั้นตอน
และระยะเวลาใน
การให้บริหารด้าน
ต่างๆ

ปี 2564
ร้อยละ 90

ผลลัพธ์
หน่วยงานมี
คู่มือหรือ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก
อย่างชัดเจน

จำนวนช่องทางใน มีช่องทางใน มีช่องทางใน มีช่องทางใน มีช่องทางใน มีช่องทางใน ประชาชน
การเผยแพร่ข้อมูล การเผยแพร่ การเผยแพร่ การเผยแพร่ การเผยแพร่ การเผยแพร่ ได้รับข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย 3 อย่างน้อย 3 อย่างน้อย 3 อย่างน้อย 3 อย่างน้อย 3 การจัดซื้อ
ช่องทาง
ช่องทาง
ช่องทาง
ช่องทาง
ช่องทาง
จัดจ้างด้วย
1.เวบไซต์
1.เวบไซต์ 1.เวบไซต์
1.เวบไซต์
1.เวบไซต์
ความ
maejadee maejadee maejadee maejadee
maejadee
mai.go.th
mai.go.th mai.go.th
mai.go.th
mai.go.th
สะดวก
2.จัดส่งหนังสือ 2.จัดส่งหนังสือ 2.จัดส่งหนังสือ 2.จัดส่งหนังสือ 2.จัดส่งหนังสือ
รวดเร็ว
ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการจัดซื้อ ข้อมูลการจัดซื้อ ข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างให้อำเภอ จัดจ้างให้อำเภอ จัดจ้างให้อำเภอ
ปิดประกาศ ณ ปิดประกาศ ณ ปิดประกาศ ณ
บอร์ดประชา บอร์ดประชา บอร์ดประชา
สัมพันธ์
สัมพันธ์
สัมพันธ์
3.บอร์ดประชา 3.บอร์ดประชา 3. บอร์ดประชา
สัมพันธ์ อบต. สัมพันธ์ อบต. สัมพันธ์ อบต.
แม่เจดีย์ใหม่ แม่เจดีย์ใหม่ แม่เจดีย์ใหม่

ข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างให้อำเภอ
ปิดประกาศ ณ
บอร์ดประชา
สัมพันธ์
3.บอร์ดประชา
สัมพันธ์ อบต.
แม่เจดีย์ใหม่

ข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างให้อำเภอ
ปิดประกาศ ณ
บอร์ดประชา
สัมพันธ์
3.บอร์ดประชา
สัมพันธ์ อบต.
แม่เจดีย์ใหม่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักปลัด

กองคลัง

๒๙

กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

2. สร้างกลไกการป้องกัน
เพื่อยับยั้งการทุจริต

2.1 สร้างกลไก
ป้องกันเพื่อยับยั้ง
การทุจริต

(1) ประกาศเจตจำนงการ
บริหารงานด้วยความ
สุจริต
(2) ประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใส

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ลดปัญหาการทุจริต

3.1 พัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในระบบ
บริหารงานสาธารณะ
เพื่อลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้
ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่รัฐ

จัดทำคู่มือตาม พ.ร.บ.
อำนวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
และประกาศให้ประชาชน
ทราบ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

ปี
2560

จำนวน 2
ช่องทาง
1.เวบไซต์
maejadee
mai.go.th
2. บอร์ด
ประชา
สัมพันธ์
อบต.
ร้
ร้อยละขอประชาชน อยละ 90

จำนวนช่องทาง
ในการเผยแพร่
ประกาศเจตจำนงค์
และประกาศ
นโยบายคุณธรรม

ผู้รับบริการได้
รับทราบถึงขัน้ ตอน
ในการให้บริการ
ด้านต่างๆ

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ปี
ปี 2562 ปี 2563
2561
จำนวน 2 จำนวน 2
ช่องทาง ช่องทาง
1.เวบไซต์ 1.เวบไซต์
maejadee maejadee
mai.go.th mai.go.th
2. บอร์ด 2. บอร์ด
ประชา
ประชา
สัมพันธ์
สัมพันธ์
อบต.
อบต.
ร้อยละ 90 ร้อยละ 90

จำนวน 2
ช่องทาง
1.เวบไซต์
maejadee
mai.go.th
2. บอร์ด
ประชา
สัมพันธ์
อบต.
ร้อยละ 90

ปี 2564
จำนวน 2
ช่องทาง
1.เวบไซต์
maejadee
mai.go.th
2. บอร์ด
ประชา
สัมพันธ์
อบต.
ร้อยละ 90

ผลลัพธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงานมี
กลไกป้องกัน
เพื่อยับยั้งการ
ทุจริต

สำนักปลัด

ลดขั้นตอนการ
ใช้ดุลพินิจได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สำนักปลัด

๓๐

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
เป้าหมาย
1. การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. คดีการทุจริตและการกระทำทุจริตลดน้อยลงพัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

1. ปรับ ปรุงระบบเรื่อง 1.1 การปรับปรุง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี ระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียนของ
ประสิทธิภาพ
หน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตต่างๆ ให้มี
ความรวดเร็ว เข้าถึง
ได้โดยง่าย
1.2 การสร้างความ
เชื่อมั่นและความ
ไว้วางใจต่อระบบ
การรับเรื่องร้องเรียน

ส่งเสริมและจัดกลไก
เกี่ยวกับการรับเรื่องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์และแก้ไข
ปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชน

ร้อยละของเรื่อง
ร้องเรียนที่ได้รับการ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนตามอำนาจ
หน้าที่

(1) จัดทำคู่มือปฏิบตั ิงานรับ จำนวนช่องทางใน
เรื่องราวร้องเรียน
การเผยแพร่
(2) เผยแพร่ขั้นตอนการรับ
เรื่องราวร้องเรียนทั่วไป/การ
จัดซื้อจัดจ้างและกำหนด
ผู้รับผิดชอบ

ปี
2560
แก้ไขปัญหา
ความ
เดือดร้อนให้
ประชาชนได้
ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 90
ของจำนวน
เรื่องที่
ร้องเรียน

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563
แก้ไขปัญหา
ความ
เดือดร้อนให้
ประชาชนได้
ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 90
ของจำนวน
เรื่องที่
ร้องเรียน

แก้ไขปัญหา
ความ
เดือดร้อนให้
ประชาชนได้
ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 90
ของจำนวน
เรื่องที่
ร้องเรียน

แก้ไขปัญหา
ความ
เดือดร้อนให้
ประชาชนได้
ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 90
ของจำนวน
เรือ่ งที่
ร้องเรียน

ปี
2564

ผลลัพธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แก้ไขปัญหา
ความ
เดือดร้อนให้
ประชาชนได้
ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 90
ของจำนวน
เรื่องที่
ร้องเรียน

หน่วยงานสามารถ สำนักปลัด
รับเรื่องราวร้อง
เรียนร้องทุกข์และ
แก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จำนวน 2 จำนวน 2 จำนวน 2 จำนวน 2 จำนวน 2
ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง
1.เวบไซต์ 1.เวบไซต์ 1.เวบไซต์ 1.เวบไซต์ 1.เวบไซต์
maejadee maejadee maejadee maejadee maejadee
mai.go.th mai.go.th mai.go.th mai.go.th mai.go.th
2.ปิดประกาศ 2.ปิดประกาศ 2.ปิดประกาศ 2.ปิดประกาศ 2.ปิดประกาศ
จำนวน 14 จำนวน 14 จำนวน 14 จำนวน 14 จำนวน 14
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน

หน่วยงานสามารถ สำนักปลัด
สร้างความเชื่อมั่น
และความไว้ วางใจ
ต่อระบบการรับ
เรื่องร้องเรียนให้กับ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๓๑

ส่วนที่ 6
การนำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล

๓๒

การนำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
ไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล
การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
การนำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ไปสู่การปฏิบัตินับเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่จะผลักดันหรือขับเคลื่อนการดำเนินงาน
หรื อ กลไกที่ ส ำคั ญ ทั้ ง หมดให้ ส ามารถบรรลุ ผ ลลั พ ธ์ ต ามที่ ตั้ ง เป้ า หมายไว้ การดำเนิ น งานจะบั ง เกิ ด ผลอย่ า งมี
ประสิทธิภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิดค่านิยม เป้าหมาย รวมถึงวิ ธีการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้น การนำแผนไปสู่การปฏิบัติจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรทุกระดับเพื่อให้เกิดการยอมรับ
และมีส่วนร่วม พร้อมที่จะนำแผนงาน โครงการต่างๆ ไปดำเนินการตามแนวทางได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
และสามารถประยุ ก ต์ ก ารดำเนิ น งานให้ เหมาะสมกั บ แนวทางปฏิ บั ติ งานของตนเอง อี ก ทั้ ง จะต้ อ งมี ก ารระดม
สรรพกำลัง แสวงหาการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการปฏิบัติและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้
บรรลุเป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธะกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงได้กำหนดแนวทางการนำแผนไปสู่การ
ปฏิบัติโดยสังเขป ดังนี้
1. การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ โดยการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ สำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ เจดีย์ใหม่ได้รับทราบ
และเข้าใจทิศทางการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนบรรลุเป้าประสงค์ ตลอดจนเป็น
การสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความรู้สึก ถึงการมีส่วนร่วมและพร้อมรับผิดชอบในการแปลงแผนไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย
1.1 ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลแม่ เจดี ย์ ใหม่ ทุ ก ระดั บ ต้ อ งให้
ความสำคัญ มีความเข้าใจและผลักดันให้มีการดำเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงาน
และภาคีเครือข่ายด้านแรงงานที่มีในพื้ นที่ ได้ทราบเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสำคัญของแผน วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์
และประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
1.3 ส่งเสริมให้ สำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ เจดีย์ใหม่ ดำเนินการให้
เป็น ไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีการกำกับ ดูแล การติดตามผล รวมทั้งสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ
ที่กำหนดไว้
1.4 จัดสรรทรัพยากรต่างๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดำเนินงานเป็นหลักสำคัญ รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ให้มีความรู้ ความชำนาญในการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการต่างๆ
1.5 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางหรือกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การประชุม หนังสือเวียน Internet Website เพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนงานตามแผนและยุทธศาสตร์
2. พัฒนากระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในลักษณะบูรณาการให้เชื่อมโยงไปใน
ทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมให้มีประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้นเพื่อให้เป็นเครื่องมือ
ในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย

๓๓

2.1 สนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการในลักษณะบู รณาการและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ/ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องใน
แต่ละภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร์
2.2 สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
ทั้งในระดับองค์กรและหน่วยงาน
2.3 กำหนดขั้นตอนของกระบวนการดำเนินงานตามแผน/โครงการให้ชัดเจน โดยจัดลำดับ
ความสำคัญของแผนงาน/โครงการ
2.4 ติดตาม ตรวจสอบผลจากการดำเนินงานตามแผน/โครงการอย่างสม่ำเสมอว่าสามารถ
ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์หรือไม่ เพียงใด โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์
3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผล รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ระยะเวลาในการประเมิน และแนวทาง
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลมีมาตรฐานเดียวกันและเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน
โดยมุ่งเน้นการประเมินผลตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน ตลอดจนนำมาใช้เป็นข้อมูลใน
การประสานแผนงาน แผนอัตรากำลัง และแผนงบประมาณอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดย
3.1 สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการ
โดยให้มีการกำหนดตัวชี้วัดที่เน้นผลลัพธ์ของการดำเนินงานเป็นหลัก
3.2 นำผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล มาปรับปรุงการจัดทำ แผนงาน/โครงการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3.3 สร้างมาตรการเร่งรัด หากมีแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการช้ากว่ากำหนดและตรวจสอบ
คุณภาพและการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ
3.4 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามและประเมินผล รวมทั้ง
การกำหนดตัว ชี้ วัดแก่บุ คลากรทุกหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผล และสามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน
3.5 พัฒ นาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
อย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะการพัฒนา ฐานข้ อ มู ล เพื่ อ ประกอบการ
จัดทำแผนงาน/โครงการและการติดตามประเมินผล ให้มีความแม่นยำ และเป็นปัจจุบันตรงกับความต้องการ และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเชื่อมโยงกับการตัดสินใจ ของผู้บริหาร
3.6 กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าตามประเด็นยุทธศาสตร์เป็นรายเดือน หรือ ราย
ไตรมาส พร้อมทั้งให้แต่ละหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน
3.7 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการให้ผู้บริหาร บุคลากร
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ รวมทั้งภาคเอกชน ภาคประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง การติดตามและการ
ประเมินผลการติดตาม และประเมินผล เป็นกลไกที่สำคัญที่จะทำให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ทราบถึงความก้าวหน้า
ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการ และนำไปสู่การทบทวน ปรับปรุงแนวทาง
การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ จนส่งผลให้การดำเนินงาน บรรลุตามเป้า
ประสงค์ที่กำหนด โดยมีกลไกสำคัญที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ
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(1) การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมสำคัญ
ในรูปแบบของการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี เสนอต่อผู้บริหารทราบ
(2) การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของหน่วยงานดำเนินงาน (Outcome) โดยใช้กลไก
ของระบบการตรวจราชการ เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อสรุปเสนอไปยัง
ผู้บริหารสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการทบทวน ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน
(3) การติดตามประเมินผลในภาพรวมของแผนงาน/โครงการที่ได้ดำเนินการทั้งหมดเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงานตามแผน

