แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปี
งบประมาณพ.ศ. 25๖1

เทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน
อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 25๖1
หลักการเหตุผล
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้ างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรร
มาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและ
แก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เทศบาลต าบลเวี ย งเชี ย งแสน ได้ จั ด ท า
แผนปฏิบั ติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.
2559 เพื่อให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลเวียง
เชียงแสน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้
ประชาชนร่ วมกัน ต่อต้านการทุจ ริ ตประพฤติมิช อบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่ องที่ส อดคล้ องกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254๖
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานของเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานของเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสนบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ เทศบาลต าบลเวี ยงเชียงแสน รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ ให้ ทุกหน่ว ยงานมีวินัย เคารพ
กฎหมายกฎ และระเบียบ ที่จะเป็ นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกหน่วยงาน
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้ว ยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและ
จริยธรรม
2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรม
เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลคุณธรรมและจริยธรรม
2.2 ส่ งเสริ มให้ เจ้ าหน้ าที่ของเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุม กากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลเวียง
เชียงแสนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดยให้ยึดถือ
เป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ
3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสนปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน
3.4ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วัตถุประสงค์
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสนในการป้องกันและแก้ไข
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ส่ ง เสริ ม บทบาทและการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนในการติ ด ตาม
ตรวจสอบการทุจริ ตหรือประพฤติมิช อบในเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาค
ประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัย ในการแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1.บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน กับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน
กับองค์กรทุกภาคส่วน
1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพื่อดาเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน ตลอดจนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน จากทุกหน่วยงาน เพื่อนาไป
ประมวล วิเคราะห์เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง และเป็น
อิสระในการทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทาการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน โดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
เทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2.4 กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือ เพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบของ
เทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่ว งดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอานาจสู่ระดั บกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบัญญัติข้อบังคับ
ที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ

มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ
1.1 ให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสนที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มี
โครงสร้างของหน่วยงานอัตรากาลังการบริ หารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและ
ความรับผิดชอบ
1.2 ให้หน่วยงานในเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน สร้างระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ โดย
กาหนดให้แยกอานาจการบริหารงานออกจากอานาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถ่วงดุล หรือยับยั้งอีกอาน าจ
หนึ่งได้
1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่าง หน่วยงานของเทศบาลตาบลเวียงเชียง
แสนด้วยกันเอง
1.4 ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อานาจในการ ปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม
2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน กับภาคเอกชนให้มีศักยภาพ ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสนกับภาคเอกชน
หรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบของเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.1 กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ
1.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูล ความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้
ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานของเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน ปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรการ/แนวทาง
ดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ

หมายเหตุ

25๖1

1.ส่ งเ สริ ม พั ฒน า 1.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่ม
คุณธรรมจริยธรรมและ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านและประโยชน์ สุ ข ของ
จิตสานึกที่ดี
ประชาชน

-

2. ส่งเสริ มให้ บุคลากร ๒.๑ โครงการอบรมกลุ่มแกนนาการบริหารงานใน
ทุ ก ระดั บได้ เรี ย นรู้ ชุมชนเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน
และปฏิ บั ติ งานตาม
หลั กธรรมาภิ บ าลมี
จริยธรรม

-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการ/แนวทาง
ดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ

หมายเหตุ

25๖1

1.บูรณาการระหว่าง 1.๑จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และศูนย์ดารง
หน่ วยงานใ น ก า ร ธรรม
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ปั ญ ห า ก า ร ทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ

-

ไม่ใช้งบประมาณ

๒.ส่งเสริมการมีส่วน ๒.๑ แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ร่วมของประชาชน ดาเนินงานต่างๆของเทศบาล

-

ไม่ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน
ปีงบประมาณ
มาตรการ/แนวทาง
ดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

หมายเหตุ

ปี
25๖1

1. จั ด ท า ร ะ บ บ ๑.๑ จัดทากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ราคากลาง ทาง
ตรวจสอบ ควบคุมและ ประกาศและเวปไซต์
ถ่วงดุลให้เหมาะสม

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน
ปีงบประมาณ
มาตรการ/แนวทาง
ดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

หมายเหตุ

ปี
25๖1

1.พัฒนาสมรรถนะและ ๑.๑ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมหลักสูตรการป้องกัน งบเดินทางไป
ขี ดคว ามสามารถ และปราบปรามการทุจริตที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น ราชการ
เจ้ าหน้ าที่ รั ฐในการ
ป้ องกั นและแก้ ไข
ปั ญหาการทุ จริ ตและ
ประพฤติมิชอบ

งบเดินทางไป
ราชการ

