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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1) สภาพทั่วไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  16  
ธันวาคม  พ.ศ. 2539 

2) ที่ตั้ง 
ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว  หมู่ที่ 2   ต าบลวอแก้ว   อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง องค์การ บริหาร

ส่วนต าบลวอแก้ว  อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอห้างฉัตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปตามเส้นทางสาย รพช.
หมายเลข ลป 3130 (วอแก้ว - ห้างฉัตร) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 เป็นระยะทางประมาณ  19  กิโลเมตร   

3) เนื้อที่   
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  มีพื้นท่ีประมาณ 109.862 ตารางกิโลเมตร หรือ  ประมาณ   68,663   ไร่ 

4) ภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว   มีอาณาเขตการติดต่อ 
-  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลบ้านเอื้อม  อ าเภอเมืองล าปาง 
-  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร 
-  ทิศใต ้ ติดต่อกับ ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร 
-  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลเวียงตาล  อ าเภอห้างฉัตร 

5) จ านวนหมู่บ้าน   
ต าบลวอแก้วแบ่งเขตการปกครองออกเป็นหมู่บ้าน  จ านวน 7 หมู่บ้าน 

1.  บ้านทุ่งผา   หมู่ที่ 1       
2.  บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว   หมู่ที่ 2     
3.  บ้านวอแก้ว    หมู่ที่ 3   
4.  บ้านหล่ายทุ่ง   หมู่ที่ 4     
5.  บ้านทุ่งหก    หมู่ที่ 5   
6.  บ้านทุ่งงิ้ว    หมู่ที่ 6   
7.  บ้านน้ าจ า    หมู่ที่ 7   

การเลือกตั้งในพ้ืนที่ต าบลวอแก้ว  แบ่งตามหมู่บ้าน  หนึ่งหมู่บ้านจะมีหนึ่งหน่วยเลือกตั้ง ดังนี้ 
1.  หน่วยเลือกตั้ง บ้านทุ่งผา   หมู่ที่ 1   จ านวน 1 หน่วยเลือกตั้ง  
2.  หน่วยเลือกตั้ง บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว   หมู่ที่ 2  จ านวน 1 หน่วยเลือกตั้ง    
3.  หน่วยเลือกตั้ง บ้านวอแก้ว    หมู่ที่ 3   จ านวน 2 หน่วยเลือกตั้ง  
4.  หน่วยเลือกตั้ง บ้านหล่ายทุ่ง    หมู่ที่ 4   จ านวน 1 หน่วยเลือกตั้ง  
5.  หน่วยเลือกตั้ง บ้านทุ่งหก    หมู่ที่ 5   จ านวน 2 หน่วยเลือกตั้ง 
6.  หน่วยเลือกตั้ง บ้านทุ่งงิ้ว    หมู่ที่ 6  จ านวน 1 หน่วยเลือกตั้ง   
7.  หน่วยเลือกตั้ง บ้านน้ าจ า    หมู่ที่ 7  จ านวน 1 หน่วยเลือกตั้ง 
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6) ประชากร 
6.1  ข้อมูล จ านวนประชากร 

2562 2563 2564 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

2,067 2,088 4,155 2,044 2,077 4,114 2,021 2,046 4,067 

(ข้อมูลทะเบียนราษฎร์อ าเภอห้างฉัตร) 
6.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  มีประชากรทั้งสิ้น   4,067  คน  แยกเป็น 

    ชาย  2,021 คน     หญิง  2,046 คน 
 มีความหนาแน่นเฉลี่ย 37.02   คน/ตารางกิโลเมตร      โดยสามารถแบ่งตามช่วงอายุได้ดังนี้ 

ชาย  2,021 คน หญิง  2,046 คน 
เด็ก (ทารก – 6 ปี)          74  คน เด็ก (ทารก – 6 ปี)         91  คน 
เด็กโต (7-12 ปี)  109  คน เด็กโต (7-12 ปี) 100  คน 
วัยรุ่น (13-17 ปี)   94  คน วัยรุ่น (13-17 ปี)  74  คน 
ผู้ใหญ่(18-60 ปี)  1,239  คน ผู้ใหญ่(18-60 ปี) 1,236  คน 
คนชรา ( 61 ปีขึ้นไป)  505  คน คนชรา ( 61 ปีขึ้นไป) 545  คน 

     (ข้อมูลทะเบียนราษฎร์อ าเภอห้างฉัตร  ณ เดือนสิงหาคม 2564) 
 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้

ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้
บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท า
ให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  7  ประเภท  ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง  และการเงินการคลัง  ส่วนใหญ่เกิดจากการ

ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจาการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก

ภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
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สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้  ดังนี้ 
1) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่

พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง 
กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม  และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมนิยม  ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมทุจริตมาก
ยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบ  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น  โดยเฉพาะการทุจริตในเชิง
นโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซื้อ-จัดจ้าง  เป็นเรื่องของการผูกขาด  
ดังนั้น  จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้
ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด  ได้แก่การผูกขาดในโครงการก่อสร้าง
และโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท า
ให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ  ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน  แต่ในปัจจุบัน  พบว่า  คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยล ง  และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี  คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง  ด้วยเหตุนี้  ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริต
เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด  ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บัง
หลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป  และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 

3. หลักการและเหตุผล 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 นี้ จัดท าขึ้นตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี               

(พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตดังกล่าวจะสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยในที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบ ให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 นี้ขึ้นมาเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการป้องกันการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว โดยมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ เช่นเดียวกันกับ ในปีงบประมาณ  
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พ.ศ. 2564 ซึ่งได้จัดท าภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้  

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต  
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  
ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 นี้จะเป็นประโยชน์ และเป็น

แนวทางในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  และมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารขององค์การบริหาร
ต าบลวอแก้ว แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป  

 

4. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่าย

บริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

(Good Governance) 
4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation)และตรวจสอบ (People’s audit) ของภาค

ประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) เพ่ือพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
 

5. เป้าหมาย 
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลกากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์โดยมิ
ชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
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6. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชน

ในท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จาก
การปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ท างานและชีวิตประจ าวัน 

2) องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น  อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการ
ทุจริต อันส่งผลให้ประชาชนท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่
เขม้แข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 หมายเหตุ 
1.การสรา้ง
สังคมไม่ทน
ต่อการทุจรติ 

1.1การสร้างจติส านึกแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการฝ่ายการเมืองสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. โครงการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตดา้นคุณธรรม
จริยธรรมต าบลวอแก้ว 

20,000  

2. มาตรการในการสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
และข้าราชการ อปท 

-  

1.2 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1. โครงการให้ความรู้ สรา้งจิตส านึกและความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมต าบล 
วอแก้ว 

20,000 
 
 
 

 

2. โครงการส่งเสรมิการปลูกข้าวอินทรีย์ต าบล 
วอแก้ว 

35,000  

3. โครงการส่งเสรมิการท าเกษตรอินทรีย์  
วิถีพอเพียง 

50,000  

4. โครงการส่งเสรมิอาชีพแก่ผู้พิการ  ผู้สูงอายตุ าบล
วอแก้ว 

50,000  

1.3 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1.โครงการพัฒนาด้านบคุลากรและการบรหิาร
จัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว 

50,000  

มิติที่  1 รวม 6 โครงการ/ - กิจกรรม 
1 มาตรการ 

225,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 หมายเหตุ 
2.การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ 
ทุจริต 

2.1แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

1.กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจรติของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว" 
 

-  

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

1. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หัวหน้าส่วนราชการ 

-  

2. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง -  
3. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชนส์่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

-  

4. มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 

-  

5. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน” 

-  

6. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญตั ิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป”ี 

-  

7. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการ 
จัดหาพัสด”ุ 

-  

8.กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจดัซื้อ – 
จัดจ้าง 

-  

9. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการ 
บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตัิ  

-  

2.3มาตรการใช้ดลุพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

1. กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน -  
2. มาตรการการมอบอ านาจอนุมตัิ อนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ  

-  

3.มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกฯ  
ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 

-  

2.4 มาตรการจดัการใน
กรณไีด้ทราบ หรือรับ
แจ้ง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

1.กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัตริาชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว” 

-  

2. มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน”  -  
3. มาตรการตรวจสอบการใช้ดลุพนิิจเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 

-  

4. มาตรการป้องกันการรับสินบน -  
5. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต -  
6.มาตรการจัดการในกรณีตรวจพบ หรือไดร้ับแจ้ง หรือ
รับทราบ การทุจริต หรือกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

-  

มิติท่ี  2 รวม -  โครงการ/ 8 กิจกรรม/ 
11 มาตรการ 

-  
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 หมายเหตุ 

3.การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1จัดให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในทุกขั้นตอน 

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

30,000  

2. กิจกรรม “เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่ส าคญัและ
หลากหลาย” 

-  

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

  

4มาตรการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ   
 3.2 การรับฟังความ

คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรยีน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

1.กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวรองทุกข์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

-  

2. กิจกรรมก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน  

  

3. มาตรการแกไ้ขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

-  

4. กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ 
ผู้ร้องเรยีน/ร้องทุกข์รับทราบ 

-  

 3.3 การส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. กิจกรรมแต่งตั้ง คณะกรรมการสนับสนุนการ จัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

-  

2.โครงการทบทวนแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

20,000  

 3. กิจกรรมการส่งเสริมและ สนับสนุนการจดัท าแผน
ชุมชน  

-  

4.กิจกรรมการ ประเมินผลการปฏบิัติราชการ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

-  

5. มาตรการใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   
มิติท่ี  3  2  โครงการ/ 8 กิจกรรม/ 

3 มาตรการ 
50,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 หมายเหตุ 
4.การเสริม 
สร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการตรวจ 
สอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร 
ปกปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 

4.1มีการจัดวางระบบและ
รายงานควบคุมภายใน 
ตามคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินก าหนด 

1. กิจกรรมจดัท ารายงานการควบคุมภายใน  -  

2. กิจกรรมตดิตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน -  

4.2 การสนับสนุนให ้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิ หรือ
การบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได ้

1. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ 
ประชาชนไดร้ับทราบ 

-  

2. กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
ตรวจสอบการรับ การจ่ายและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

-  

3. กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจดัจ้าง 
จากตัวแทนชุมชน 

-  

4.3 การส่งเสรมิบทบาท
การตรวจสอบ ของสภา
ท้องถิ่น 

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

20,000  

มิติที่  4 รวม 1  โครงการ/ 5 กิจกรรม/ 
- มาตรการ 

20,000  

 


