แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

เทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน
อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประกาศเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ตามหนั งสื อ ส านั ก งาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๔/ว๐๐๑๙ ลงวั น ที่ ๒๐ มี น าคม 2560 เรื่ อ ง
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ นั้น
เท ศ บ าล ต าบ ล เวี ย งเชี ย งแ ส น จึ งได้ จั ด ท าแ ผ น ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น ก ารทุ จ ริ ต สี่ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ตลอดจนแสดงให้เห็นถึง
เจตจานงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมดังมี
รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นายชยกฤษณ์ นิสสัยสุข)
นายกเทศมนตรีตาบลเวียงเชียงแสน

คานา
ปัจ จุบันปัญ หาการทุจริตคอร์รัป ชัน ในประเทศไทยถือเป็น ปัญหาเรื้อรังที่นับ วัน ยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาลาดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่น มักถูกมอง
จาก ภายนอกสัง คมว่าเป็น องค์กรที่เอื้อต่อการทุจริต คอร์รัป ชัน และมักจะปรากฏข่าวการทุจ ริต ตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่ เ สมอ ซึ่ง ได้ส ่ง ผลสะเทือ นต่ อ กระแสการกระจายอ านาจและความศรัท ธา
ต่อ ระบบการปกครองส่ว นท้อ งถิ่น อย่า งยิ่งส่ง ผลให้ภ าพลัก ษณ์ ข องประเทศไทยเรื่อ งการทุจ ริต คอร์รัป ชัน
มีผ ลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รปั ชัน (Corruption Perception Index –
CPI) ซึ่งเป ็น เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ป ระเมิน การทุจริตคอร์รัป ช ันทั่ว โลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ
(Transparency International – IT) พบว่ า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว ่างปี 2555 – 2558 อยู่ ท ี่
35 – 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่ อัน ดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และ
เป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของ
ประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ ล าดั บ ที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ง สามารถ
สะท้อนให้เห็ นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ บรรลุ ผ ลได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
เทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ขึ้นเพื่อเพิ่ม
ประสิ ท ธิภ าพในการป้ องกัน การทุ จ ริต ตลอดจนแสดงให้ เห็ น ถึงเจตจานงทางการเมืองของผู้ บริห ารองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
เทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน

สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
องค์ประกอบ ประกอบด้วย
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
เป้าหมาย
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์ประกอบ ประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจานวนงบประมาณที่ดาเนินการ 4 ปี
(พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) แยกตาม 4 มิติ
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ
มิติที่ 1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ 2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ 3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ ๔. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งในการเก ิด การท ุจ ริ ต ในองค ์ก รปกครองส ่ว นท้ อ งถ ิ่น ม ีวั ต ถ ุป ระสงค์
เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิด ขึ้น
ตลอดจนบุคคล หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การท ุจ ร ิต ในระด ับ ท้ อ งถ ิ่น พบว่ า ปั จ จ ัย ท ี่มีผ ลต่ อ การขยายตัว ของการท ุจ ร ิต ในระดับ ท้ อ งถ ิ่น
ได้ แ ก่ การกระจายอานาจลงสู่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถ ิ่น แม้ ว่ า โดยหลั ก การแล ้ว การกระจายอานาจ
มีว ัต ถ ุป ระสงค์ ส าค ัญ เพื่อให้ บ ริ ก ารต่ าง ๆ ของรั ฐ สามารถตอบสนองต้ อ ความต้ องการของชุ ม ชนมากข ึ้น
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจ ริต ด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัด ซื้อจัดจ้าง และการเงิน การคลัง ส่วนใหญ่เกิด จาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปส่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบัน มีห น่ว ยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจ ริต แต่พ บว่ายัง คงมีช่อ งว่า งที่ทาให้เ กิด โอกาสของการทุจ ริตซึ่ง โอกาสดัง กล่า วเกิด ขึ้น จากการบัง คับ ใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่ รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนยิ ม สังคมทุนนิยม ทาให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้ เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่ ง ใส การทุ จริ ต ในปัจจุ บั นมี รู ปแบบที่ซั บซ้อ นขึ้น
โดยเฉพาะการทุจ ริต ในเช ิง นโยบายที่ทาให้ ก ารทุจ ริต กลายเป็ น ความชอบธรรมในสายตาของประชาชน
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภ าพ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้
4) การผกขาด ในบางกรณีการดาเนิน งานของภาครัฐ ได้แ ก่ การจัด ซื้อ -จัด จ้าง เป็น เรื่อ งของ
การผูก ขาด ดัง นั้ น จึง มีค วามเกี่ย วข้อ งเป็ น ห่ว งโซ่ผ ลประโยชน์ ท างธุร กิจ ในบางครั้ง พบบริษัท มีก ารให้
สิน บนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ต นเองได้รับ สิท ธิในการดาเนิน งานโครงการของภาครัฐ รูป แบบของการผูกขาด
ได้แก่การ ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
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5) การได้รบั ค่าตอบแทนที่ไม่ เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทาให้ เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้ พิเศษ” ให้ กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รบั การเน้นเป็น
พิเ ศษถือ ว่า เป็น เครื่อ งวัด ความดีข องคนแต่ใ นปัจ จุบันพบว่าคนมีค วามละอายต่อ บาปและเกรงกลัว บาป
น้อ ยลง และมีค วามเห็น แกตัว มากยิ่ ง ขึ้นมองแต่ป ระโยชน์ส่ว นตนเป็ น ที่ตั้ง มากกว่า ที่จ ะยึด ผลประโยชน์
ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็น เศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่ก ารงานสูงด้ว ยเหตุนี้ผู้ที่มีค่านิย มที่ผิด
เห็นว่าการทุจ ริต เป็นวิถีชีวิตเป็น เรื่องปกติธรรมดา เห็น คนซื่อเป็น คนเซ่อ เห็นคนโกงเป็น คนฉลาดย่อมจะทา
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับ ซับ ซ้อนมากยิ่ง ขึ้น และส่งผลกระทบในวงกว ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ งต่อความมั่น คงของชาติ เป ็น
ปัญหาลาดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ ว่าจะเป็นภาคการเมือ ง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มัก
ถูกมองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รปั ชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อ
และรายงานของทางราชการอยู่เ สมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธา
ต่อระบบการปกครองส่ว นท้อ งถิ่น อย่างยิ่งส่งผลให้ภ าพลัก ษณ์ข องประเทศไทยเรื่อ งการทุจ ริต คอร์รัป ชัน
มีผ ลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index
– CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ป ระเมิน การทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ
(Transparency International – IT) พบว่ า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว ่างปี 2555 – 2558 อยู่ ท ี่
35 – 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่ อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และ
เป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนน
ของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ ล าดั บ ที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ง
สามารถสะท้อนให้เห็ นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจ ริตไม่ว่าจะเป็น การเป็น ประเทศภาคีภ ายใต้อนุสัญ ญาสหประชาชาติว่าด้ว ยการต่อต้านการทุจ ริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจ ัด ต ั้ง องค์ ก รตาม
รัฐ ธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกัน ปราบปรามการทุจ ริต แห่งชาติได้ จัด ทายุทธศาสตร์
ชาต ิว่าด้วยการป ้องกัน และปราบปรามการทุจริต มาแล ้ว 3 ฉบับ แต่ปัญ หาการท ุจ ริต ในประเทศไทยไม่ ได้
มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลงสาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทาง
ด้านพื้นฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรือ
อีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่
ญาติพี่น้องและพวกพ้องยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ
คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็ นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็น ปัญ หาที่ฝังรากลึกใน
สังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้วา่ เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัย
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ทางด้านการทางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกันจึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือ
ความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความเข้มแข็ง
ปัจ จุบัน ยุท ธศาสตร์ช าติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ป ระชาชนไม่เ พิก เฉยต่อ การทุจ ริต ทุกรูป แบบ โดยได้รับ ความร่ว มมือ จากฝ่ายการเมือง หน่ว ยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพี่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกีย รติภูมิใ นด้า นความโปร่ง ใสทัด เทีย มนานาอารยประเทศโดยกาหนดวิสัย ทัศ น “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้ง ชาติ ต้า นทุ จ ริ ต ” มี เ ป้า หมายหลั ก เพื่อ ให้ป ระเทศไทยได้รั บ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู้ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูง ขึ้น ได้นั้น การบริห ารงานภาครัฐ ต้อ งมีร ะดับ ธรรมาภิบ าลที่สูง ขึ้นเจ้า หน้า ที่ข องรัฐ และประชาชนต้อ งมี
พฤติก รรมแตกต่า งจากที่เป็น อยู่ในปัจ จุบันไม่ใช้ตาแหน่งหน้า ที่ในทางทุจ ริต ประพฤติมิช อบ โดยได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดัง นั้นเพื่อ ให้ก ารด าเนิน การขับ เคลื่ อ นด้า นการป้อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริต บัง เกิด ผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน จึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหาร
จัด การที่ มีค วามโปร่ง ใส สร้า งค่า นิย ม วัฒ นธรรมสุ จ ริต ให้เ กิด ในสัง คมอย่า งยั้ง ยืน จึง ได้ด าเนิ น การจัด ท า
แผนปฏิบั ติการป้ องกัน การทุจ ริตสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่ อนด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ต่า งๆ ที่เ ป็น รูป ธรรมอย่า งชัด เจนอัน จะ
นาไปสู่ก ารปฏิ บัติอย่า งมีป ระสิทธิภ าพ บรรลุวัต ถุป ระสงค์ และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน
1) เพื่อยกระดับ เจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บ ริห ารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) เพื่อยกระดั บจิต ส านึ กรั บผิด ชอบในผลประโยชน์ข องสาธารณะของข้ าราชการฝ่ายการเมื อง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) เพื่อ พั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึ ง เครื อ ข่า ยในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ร าชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่น มีจิต ส านึก และความตระหนัก ในการปฏิบั ติห น้าที่ร าชการให้บังเกิด ประโยชน์ สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่นปราศจากการก่อให้เกิด ข้อสงสัย ในการประพฤติป ฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัด กัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจ กรรม/มาตรการที่ส นับ สนุน ให้ส าธารณะและภาคประชาชนเข้า มามีส่ว นร่ว มและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึง เครือข่า ยในการตรวจสอบการปฏิบัติร าชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแ ผนงานที่มีป ระสิท ธิภ าพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจ ริต และ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริห าร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่น มีจิตสานึกรักท้องถิ่น ของตนเอง อัน จะนามาซึ่งการสร้างค่านิย ม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น สามารถบริห ารราชการเป็น ไปตามหลักบริห ารกิจ การบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้ เป็นองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ต้นแบบ
ด้านการป้อ งกัน การทุจ ริต อัน จะส่ง ผลให้ป ระชาชนในท้องถิ่น เกิด ความภาคภูมิใจและให้ค วามร่ว มมือกัน
เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี
(พ.ศ.25๖๑ – ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน
มิติ
1. การ
สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
1.1 การสร้าง
๑.๑.๑ มาตรการ
จิตสานึกและความ
ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตระหนักแก่บุคลากร ตามประมวลจริยธรรม
ทั้งข้าราชการการเมือง ของ อปท.
ฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภา
๑.๑.๒ กิจกรรมให้
ท้องถิ่นและฝ่าย
ความรู้ เรื่อง
ประจาขององค์กร
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับบุคลากรของ
อปท.
1.๒ การสร้าง
ไม่มี
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.๓ การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

๑.๓.๑. โครงการค่าย
คุณธรรม จริยธรรม
ครูและนักเรียน

รวม

จานวนโครงการ ๓

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓ ปี 25๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๖

มิติ

ภารกิจตามมิติ

2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

2.๑ แสดงเจตจานง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร
2.๒ มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓ ปี 25๖๔
โครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
มาตรการ
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒.๑.๑ กิจกรรมประกาศ
เจตจานงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร
อปท.
๒.๒.๑ มาตรการการ
ออกคาสั่งมอบหมาย
ของ นายก อปท. ปลัด
อปท. และหัวหน้าส่วน
ราชการ

-

-

-

-

๒.๒.๒ กิจกรรมควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตามเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

-

-

-

-

๒.๒.๓ มาตรการ
ยกระดับคุณภาพการ
บริการประชาชน
๒.๓.๑ กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

2.๓ มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อานาจหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหาร ๒.๓.๒ มาตรการการ
กิจการบ้านเมืองที่ดี
มอบอานาจอนุมัติ
อนุญาต สั่งการเพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ
ราชการ
2.๔ การเชิดชูเกียรติ
ไม่มี
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดาเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัตติ น
ให้เป็นที่ประจักษ์

๗
2.๕ มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

รวม

๒.๕.๑ มาตรการจัด
ข้อตกลงการปฏิบตั ิ
ราชการ

-

-

-

-

๒.๕.๒ มาตรการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน

-

-

-

-

๒.๕.๓ มาตรการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการ
ร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่เทศบาลว่า
ทุจริตและปฏิบตั ิ
ราชการตามอานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ

-

-

-

-

จานวนโครงการ ๑๐

๘

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
3. การ
๓.๑ จัดให้มีและ
๓.๑.๑. มาตรการ
ส่งเสริม
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
บทบาทและ ในช่องทางเป็นการ
ข่าวสารของเทศบาล
การมีส่วน อานวยความสะดวก ตาบลเวียงเชียงแสน
ร่วมของ
แก่ประชาชนได้มีส่วน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ภาค
ร่วมตรวจสอบ การ
ประชาชน ปฏิบัติราชการตาม
๓.๑.๒. มาตรการ
อานาจหน้าที่ของ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
องค์กรปกครองส่วน สาคัญและหลากหลาย
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
๓.๑.๓. มาตรการจัดให้
มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลตาบลเวียงเชียง
แสน
๓.๒ การรับฟังความ ๓.๒.๑. การดาเนินงาน
คิดเห็นการรับและ
ศูนย์รับเรื่องราว
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน
๓.๒.๒. มาตรการ
กาหนดขั้นตอน/
กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน

๓.๓ การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รวม

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓ ปี 25๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๓.๒.๓. กิจกรรมรายงาน
ผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ
๓.๓.๑. มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนา

-

-

-

-

-

-

-

-

๓.๓.๒. มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง

-

-

-

-

๓.๓.๓. กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล
จานวนโครงการ ๙

-

-

-

-

๙
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๔. การ
๔.๑ มีการจัดวาง
๔.๑.๑. โครงการจัดทา
เสริมสร้าง ระบบและรายงานการ รายงานการควบคุม
และ
ควบคุมภายในตามที่ ภายใน
ปรับปรุง
คณะกรรมการตรวจ
กลไกในการ เงินแผ่นดิน
๔.๑.๒. กิจกรรมติดตาม
ตรวจสอบ
ประเมินผลการควบคุม
การปฏิบัติ
ภายใน
ราชการของ ๔.๒ การสนับสนุนให้ ๔.๒.๑. กิจกรรมรายงาน
องค์กร
ภาคประชาชนมีส่วน ผลการใช้จ่ายเงินให้
ปกครอง
ร่วมตรวจสอบการ
ประชาชนได้รับทราบ
ส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทาง ๔.๒.๒. กิจกรรมการ
ที่สามารถดาเนินการ จัดหาคณะกรรมการ
ได้
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน
๔.๓ การส่งเสริม
๔.๓.๑. โครงการอบรม
บทบาทการตรวจสอบ ให้ความรู้ด้านระเบียบ
ของสภาท้องถิ่น
กฎหมายท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓ ปี 25๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๔.๓.๒. กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร

-

-

-

-

๔.๔ เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต

๔.๔.๑. มาตราเฝ้าระวัง
การคอร์รัปชั่น

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

จานวนโครงการ ๘

๔.๔.๒. กิจกรรมการติด
ป้ายประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต

