
มิติท่ี ๒  การบริหาร ราชการเพ่ือ ป้องกันการ ทุจริต 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

2.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร

๑. กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ดําเนินการเสร็จแล้ว

๑. มาตรการการสร้าง ความโปร่งใสในการบริหารงาน
 บุคคล ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ กําลังดําเนินการ

๒. มาตรการออกคําส่ัง มอบหมายของนายกองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 และหัวหน้าส่วนราชการ

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ กําลังดําเนินการ

๓. กิจกรรม “สร้าง ความโปร่งใสในการพิจารณา 
เล่ือนข้ันเงินเดือน” ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ดําเนินการเสร็จแล้ว

๔. กิจกรรม “ควบคุม การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ดําเนินการเสร็จแล้ว

๕. กิจกรรม “การ พัฒนาแผนและกระบวนการ 
จัดหาพัสดุ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ กําลังดําเนินการ

๖. กิจกรรม “สร้าง ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ กําลังดําเนินการ

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
ปีงบประมาณ

หมายเหตุ



มิติท่ี ๒  การบริหาร ราชการเพ่ือ ป้องกันการ ทุจริต 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
ปีงบประมาณ

หมายเหตุ

7. โครงการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – 
จัดจ้าง

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ กําลังดําเนินการ

8. กิจกรรมการ จัดบริการสาธารณะและการ บริการ
ประชาชนเพ่ือให้เกิด ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย 
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ

 ใช้จ่ายจาก
งบประมาณรวมใน
ค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ

 ใช้จ่ายจาก
งบประมาณรวมใน
ค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ

 ใช้จ่ายจาก
งบประมาณรวมใน
ค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ

 ใช้จ่ายจาก
งบประมาณรวมใน
ค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ

ดําเนินการเสร็จแล้ว

9. กิจกรรมการใช้บัตร คิวในการติดต่อราชการ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่สามารถดําเนินการได้
10. มาตรการ “ยกระดับ คุณภาพการบริการ
ประชาชน” ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ดําเนินการเสร็จแล้ว

๑. กิจกรรมการลด ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ กําลังดําเนินการ
2. มาตรการการมอบ อํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ 
เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติ ราชการ

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ กําลังดําเนินการ

๓. มาตรการมอบ อํานาจของนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ กําลังดําเนินการ

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อํานาจ
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี



มิติท่ี ๒  การบริหาร ราชการเพ่ือ ป้องกันการ ทุจริต 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
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ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
ปีงบประมาณ

หมายเหตุ

1. กิจกรรมการมอบ ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี ดีเด่น ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ดําเนินการเสร็จแล้ว
2. โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจําปี      
25๖๑-๒๕๖๔  “เข้าพรรษาน้ี จวนหมู่เฮางดเหล้า
ครบพรรษา”

1,000.00          1,000.00         1,000.00          1,000.00          ดําเนินการเสร็จแล้ว

3. กิจกรรมยกย่องและ เชิดชูเกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์ หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

1,000.00          1,000.00         1,000.00          1,000.00          ดําเนินการเสร็จแล้ว

4. กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 1,000.00          1,000.00         1,000.00          1,000.00          ดําเนินการเสร็จแล้ว
๑. มาตรการ “จัดทํา ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ดําเนินการเสร็จแล้ว

๒.กิจกรรม “การจัดทํา ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ”

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ดําเนินการเสร็จแล้ว

๓. กิจกรรม ให้ความ ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ 
ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีเพ่ือ การตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การ ปฏิบัติราชการของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอยหล่อ

 ใช้จ่ายงบประมาณ
รวมในหมวด
ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย และวัสดุ

 ใช้จ่ายงบประมาณ
รวมในหมวด
ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย และวัสดุ

 ใช้จ่ายงบประมาณ
รวมในหมวด
ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย และวัสดุ

 ใช้จ่ายงบประมาณ
รวมในหมวด
ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย และวัสดุ

ดําเนินการเสร็จแล้ว

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ

พบการทุจริต 

2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นท่ีประจักษ์



มิติท่ี ๒  การบริหาร ราชการเพ่ือ ป้องกันการ ทุจริต 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
ปีงบประมาณ

หมายเหตุ

๔. มาตรการ “ให้ความ ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ ท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ”

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ดําเนินการเสร็จแล้ว

๕. มาตรการ “แต่งต้ัง ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ือง 
ร้องเรียน”

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ดําเนินการเสร็จแล้ว

6. โครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเร่ือง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีของ องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ  ว่า
ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ”

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ กําลังดําเนินการ





ไม่สามารถดําเนินการได้






