
 
 

รายงานผลการด าเนนิการตามแผนปฏบิตักิารปอ้งกนั ปราบปรามการทจุรติ และประพฤตมิชิอบ 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลแมเ่จดยี ์อ าเภอเวยีงปา่เปา้ จังหวดัเชยีงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบที ่1 เดอืน ตลุาคม 2564- มนีาคม 2565 
 

มิต/ิภารกจิตามมติิ โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงานป ีพ.ศ. 2565 
งบประมาณ 

อนมุัต ิ

งบประมาณ 

เบิกจา่ย 

มิตทิี ่1 :  สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจรติ 
ภารกจิตามมิต ิ1.1 การสรา้งจติส านกึและ
สรา้งความตระหนกัแกบุ่คลากรทัง้ฝา่ย
การเมืองและฝา่ยประจ า 
 

1.โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภา
และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
 
 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 

- - 

 2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าท้องถิ่น ท้องที่ผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงาน อบต.และพนักงานจ้าง 
 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 

- - 

 3. มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 - - 

มิตทิี ่1 :  สรา้งสังคมที่ไม่ทน ต่อการ
ทุจรติ 
ภารกจิตามมิต ิ1.3 การสร้างจติส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 
 

1.โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 
 

- - 



 
 

มิต/ิภารกจิตามมติิ โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงานป ีพ.ศ. 2565 
งบประมาณ 

อนมุัต ิ

งบประมาณ 

เบิกจา่ย 

มิตทิี ่2 :  การบรหิารราชการเพื่อ
ป้องกนัการทจุรติ 
ภารกิจตามมิติ  2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมอืงในการตอ่ตา้นการทุจริตของผู้บริหาร 

1.กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 
 

- - 

มิตทิี ่2 :  การบรหิารราชการเพื่อ
ป้องกนัการทจุรติ 
ภารกิจตามมิติ 2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

1.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 
 

- - 

 3.โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง  ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 
 

- - 

มิตทิี ่2 :  การบรหิารราชการเพื่อ
ป้องกนัการทจุรติ 
ภารกจิตามมิติ 2.3 มาตรการการใช่ดุลย
พินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

1.กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

- - 

 2.มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติอนุญาตสั่งการเพ่ือลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

- - 

 3.มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายก อบต.ปลัด 
อบต.และหัวหน้าส่วนราชการ 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

- - 

มิตทิี ่2 :  การบรหิารราชการเพื่อ
ป้องกนัการทจุรติ 

1.กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลหน่วยงานองค์กรดีเด่น  ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

- - 



 
 

มิต/ิภารกจิตามมติิ โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงานป ีพ.ศ. 2565 
งบประมาณ 

อนมุัต ิ

งบประมาณ 

เบิกจา่ย 

ภารกิจตามมิติ 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ
การประพฤตปิฏบิัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
 

มิตทิี ่2 :  การบรหิารราชการเพื่อ
ป้องกนัการทจุรติ 
ภารกิจตามมิติ 2.5มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

1..มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผดิชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

- - 

มิตทิี ่3:  การสง่เสรมิบทบาทและการมสีว่น
รว่มของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติ 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

1.กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตัง้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.แม่
เจดีย์” 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ไดด้ าเนินการ 

- - 

มิตทิี ่3:  การสง่เสรมิบทบาทและการมสีว่น
รว่มของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติ 3.2 การรับฟังความ
คิด เห็นการรับและตอบสนองเรื่อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

1.โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าป ี
 
2.การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวรอ้งทุกข์องค์การบริหารสว่นต าบลแม่
เจดีย ์

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

10,000 
 

- 

1,620 
 

- 

มิตทิี ่3:  การสง่เสรมิบทบาทและการมสีว่น
รว่มของภาคประชาชน 
ภารกจิตามมิต ิ3.3 การสง่เสริมให้

1มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

- - 



 
 

มิต/ิภารกจิตามมติิ โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงานป ีพ.ศ. 2565 
งบประมาณ 

อนมุัต ิ

งบประมาณ 

เบิกจา่ย 

ประชาชนมสีว่นรว่มบรหิารกจิการของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
 
มิตทิี ่4:  การเสรมิสรา้งและปรบัปรงุกลไกใน
การตรวจสอบการปฏบิตัริาชการขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิน่ 
ภารกจิตามมิต ิ4.1 มกีารจดัวางระบบ
และรายงานการควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิก าหนด 
 
 

1.โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งบประมาณ       
2565-2569 
 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

- - 

 2.มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่เจดีย์ 
 
 
 
 
 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

- - 

มิตทิี ่4:  การเสรมิสรา้งและปรบัปรงุกลไกใน
การตรวจสอบการปฏบิตัริาชการขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิน่ 

1.กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

- - 



 
 

มิต/ิภารกจิตามมติิ โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงานป ีพ.ศ. 2565 
งบประมาณ 

อนมุัต ิ

งบประมาณ 

เบิกจา่ย 

ภารกจิตามมิต ิ4.2 การสนบัสนนุให้
ภาคประชาชนมสีว่นรว่มตรวจสอบการ
ปฏบิตัิหรอืการบรหิารราชการตาม
ช่องทางทีส่ามารถด าเนนิการได้ 
 2.กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน

ชุมชน 
 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

- - 



 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติ การป้ องกันปราบปรามการทุ จริต  และประพฤติมิ ชอบ                  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์  ประจ าปีงบประมาณ 2565 ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากร มีความ
โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการ มีคุณภาพมากขึ้น และ
ท าให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและน ามาใช้ประกอบการ
จัดท าแผนส าหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง   ภาพลักษณะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ ให้เป็นที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค  
ปัจจัยสนับสนุน 
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมวินัย 

คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน    
ตามแผน และเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  

2. พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัด ให้ความร่วมมือการด าเนินการในแต่ละ
กิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความส าคัญในการด าเนินการตามแผนฯ  
  ปัญหาอุปสรรค 

1. ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง และไม่มีความรู้ในการส่ งเสริมการขับเคลื่อนแผนฯ             
ให้เป็นรูปธรรม 

2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรทีใ่ช้ส าหรับการด าเนินงานตามแผนฯ  

ข้อเสนอแนะ  
ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือน ามาใช้ในการปรับแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 เห็นควรด าเนินการ
ดังนี้ 

1. ก าหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ 
2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณและบุคลากร ส าหรับการด าเนินกิจกรรม/โครงการเสริมสร้าง

คุณธรรมและการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มข้ึน 
3. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะน าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือหาผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมตามกิจกรรม/โครงการ 
เพ่ือให้ความรู้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์กร 

 
        (ลงชื่อ)                                       ผู้รายงาน 

     (นายณัฐวิทย์     เปลี่ยววญิญา) 
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

                    รายงาน เมื่อวันที่ 29  เมษายน  2565 
 

        



 
 

 
         (ลงชื่อ)                                       ผู้ตรวจสอบ 

 (นายคเชนท์       ทิพย์ค า) 
    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการรักษาราชการแทน 
  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

 
(ลงชื่อ)                                       ผู้ตรวจสอ 

(นางมัฐกาญจน์  แก้วก้อ) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลรักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
 

   (ลงชื่อ)                                       ผู้เห็นชอบ 
 (นายพิเชษฐ์  สุหอม) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
บทน า 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ภาครัฐประจ าปี พ.ศ. 2565-2569 เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่น ในคณุธรรม จริยธรรม และร่วมกันป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” เพ่ือให้ ทุกหน่วยงานภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ ใช้เป็นกรอบ
และแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งเป็นการสร้างระบบราชการที่มี
ความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบ การปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภาคประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานและ
บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริต
และประพฤติมิชอบ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

 
 
 
 
 
 
 

           
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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