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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 5 ปี  

(พ.ศ.2565– 2569) 
********************************  

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้าง    
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต กับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ ด้านการป้องกันการ
ทุจริต รุ่นที่ 1 ปี2556 ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 26  กันยายน 2556 (ปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 -2559 และระยะที่ 2 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.2560- 2562) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การสนับสนุนด้านวิชาการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมให้มีการขยายผลและขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอ่ืน ๆ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2561-2565)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 5 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี   ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต” 

ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์
จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561– 2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ต่อไปองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์จึงประกาศใช้
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์5 ปี  (พ.ศ.2561– 2565) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

             ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565       
 

(นายพิเชษฐ์  สุหอม) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 



ค าน า 
จากสถานการณ์การทุจริตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง  และบทเรียนท่ี

ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีผ่านมาสู่การ
ปฏิบัติ จึงมีการริเร่ิมแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน   โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริต
ท่ีประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง  และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติ
ต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การ
เป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพื่ อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่เจดีย์ จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2565– 2569) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ต่อไป 
  

 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
                                              อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
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ภาคผนวก 
ประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

 ค าส่ังแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 
แผนปฏบิตัิการปอ้งกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 

 ขององค์การบริหารสว่นต าบลแม่เจดยี์ 
อ าเภอเวยีงปา่เปา้ จังหวัดเชยีงราย 

...................................... 
หลักการเหตุผล  

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต กับเทศบาลต าบลท่าช้าง ด้านการป้องกันการทุจริต รุ่นที่ 1 ปี
2556 ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 26  กันยายน 2556 (ปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้าน
การป้องกันการทุจริต ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 และระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560- 
2562) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การสนับสนุนด้านวิชาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
ส่งเสริมให้มีการขยายผลและขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอ่ืน ๆ   

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2561-2565)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 5 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี   ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต”   

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์จึง
แสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561– 2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ต่อไปและเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความ
โปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & 
Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
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วสิยัทัศน ์        

“องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์โปร่งใส  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ต้านการทุจริต” 

  ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกัน
การทุจริตระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 และระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560- 2562)  
ซึ่งในระยะ 4 ปีข้างหน้า  จะมุ่งสู่องค์กรที่มีมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม    เป็นมิติใหม่ที่ประชาชน ไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมในการท างาน  ตรวจสอบได้ และมีเกียรติภูมิในความโปร่งใส 

พันธกิจ ( Mission )          

“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการ เพ่ือให้ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีมาตรฐานสากล” 

  ค าอธิบายพันธกิจ 

  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะเป็นการด าเนินงานท างาน
แบบบูรณาการทั้งระบบ  เริ่มจากการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในด ารงชีวิต  ตั้งแต่พ้ืนฐานของความคิดที่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง  ต่อสังคม และประเทศชาติ 
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต การท างานที่มีการขับเคลื่อนนโยบายโปร่งใส  หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
และมีกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เพราะประชาชน
สามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  เป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งนี้เพ่ือ
ยกระดับธรรมมาภิบาล ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานในทุกมิติภายในปี 
พ.ศ.2565 
 
วัตถุประสงค์การจัดท าแผน 

1. เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. เพ่ือสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ 

ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อ 
สงสัยในการประพฤติปฎิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหา 
ประโยชน์โดยมิชอบ 

3. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

4. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

5. เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพ
และเข้มแข็ง 
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เป้าหมาย 

  ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สูงกว่าร้อยละ 50 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1.  เป็นกลไกและเครื่องมือที่ส าคัญในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กรส่งผลให้
การบริหารงานมีความโปร่งใส 

2. จัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปัญหา
การทุจริตได้ 

3. ก่อให้เกิดความเชื่อม่ัน ความพึงพอใจ และศรัทราของประชาชนต่อการบริหารงานของอ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

4. เทศบาลจัดท าแผนป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติแล้วจะส่งผลถึงระดับคะแนน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


