
6 
 

ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2563 หมายเหตุ 
1.การสรา้ง
สังคมไม่ทน
ต่อการทุจรติ 

1.1การสร้างจติส านึกแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการฝ่ายการเมืองสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. โครงการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตดา้นคุณธรรม
จริยธรรมต าบลวอแก้ว 

20,000  

1.2 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.โครงการให้ความรู้ สร้างจิตส านกึและความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมต าบล 
วอแก้ว 

20,000 
 
 
 

 

2.โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ต าบลวอแก้ว 35,000  
3.โครงการปลูกผักปลอดสารเคมีต าบลวอแก้ว  35,000  
4.โครงการส่งเสริมการท าเกษตรอนิทรีย์ วิถีพอเพียง 50,000  
5.โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ  ผู้สูงอายุต าบล
วอแก้ว 

50,000  

1.3 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1.โครงการพัฒนาด้านบคุลากรและการบรหิาร
จัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว 

30,000  
 

มิติที่  1 รวม 6 โครงการ 240,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2563 หมายเหตุ 
2.การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ 
ทุจริต 

2.1แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

1.กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจรติของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว" 
 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

1. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการริหารงานบุคคล - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หัวหน้าส่วนราชการ 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

3. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน” 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

4. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญตั ิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป”ี 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

5. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการ 
จัดหาพัสด”ุ 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

6. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณ” 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

7.โครงการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการจดัซื้อ – 
จัดจ้าง 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

8. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการ 
บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตัิ  

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.3มาตรการใช้ดลุพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

1. กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ 
ปฏิบัติราชการ 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

3. มาตรการการมอบอ านาจอนุมตัิ อนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ  

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

4. มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

5.มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกฯ ปลัด 
อบต. และหัวหนา้ส่วนราชการ 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.4 มาตรการจดัการใน
กรณไีด้ทราบ หรือรับ
แจ้ง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

1. มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัตริาชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว” 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

3. กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

4. มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

5. มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน”  - ไม่ใช้
งบประมาณ 

มิติที่  2 รวม 2  โครงการ/ 9 กิจกรรม/ 
8 มาตรการ 

-  
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2563 หมายเหตุ 
3.การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1จัดให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในทุกขั้นตอน 

1. มาตรการ“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

- ไม่ใช้
ประมาณ 

2. โครงการ “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” 

30,000  

3. มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” 

- ไม่ใช้
ประมาณ 

4. กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการเงิน 
การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว และการรบัเรื่องร้องเรียนเกีย่วกับ
การเงินการคลัง” 

- ไม่ใช้
ประมาณ 

5. มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล วอแก้ว” 

- ไม่ใช้
ประมาณ 

6. โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

30,000  

 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรยีน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

1. การด าเนินงานศูนยร์ับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

- ไม่ใช้
ประมาณ 

2. มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน  

- ไม่ใช้
ประมาณ 

3. มาตรการแกไ้ขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

- ไม่ใช้
ประมาณ 

4. กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ 
ผู้ร้องเรยีน/ร้องทุกข์รับทราบ 

- ไม่ใช้
ประมาณ 

 3.3 การส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. มาตรการแต่งตั้ง คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นต าบลวอแก้ว 

- ไม่ใช้
ประมาณ 

2.โครงการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000  

3. การส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  - ไม่ใช้
ประมาณ 

4. มาตรการแต่งตั้ง ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น 
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  

- ไม่ใช้
ประมาณ 

5.กิจกรรมการ ประเมินผลการปฏบิัติราชการ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

- ไม่ใช้
ประมาณ 

มิติที่  3 รวม 2  โครงการ/ 6 กิจกรรม/ 
7 มาตรการ 

100,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2563 หมายเหตุ 
4.การเสริม 
สร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการตรวจ 
สอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร 
ปกปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1มีการจัดวางระบบและ
รายงานควบคุมภายใน 
ตามคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินก าหนด 

1. โครงการจัดท า แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี  - ไม่ใช้
ประมาณ 

2. โครงการจัดท า รายงานการควบคุมภายใน  - ไม่ใช้
ประมาณ 

3. กิจกรรมตดิตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน - ไม่ใช้
ประมาณ 

4. มาตรการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

- ไม่ใช้
ประมาณ 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิ หรือ
การบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได ้

1. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ 
ประชาชนไดร้ับทราบ 

- ไม่ใช้
ประมาณ 

2. กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
ตรวจสอบการรับ การจ่ายและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

- ไม่ใช้
ประมาณ 

3. กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจดัจ้าง 
จากตัวแทนชุมชน 

- ไม่ใช้
ประมาณ 

 4.3 การส่งเสรมิ 
บทบาทการ 
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

1. โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพส าหรับ
ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล พนง.จ้าง 

20,000  

มิติที่  4 รวม 3  โครงการ/ 4 กิจกรรม/ 
1 มาตรการ 

20,000  

 


