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คานา
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิด
ความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและการ
บริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักใน
การขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมที่จะต้องประสาน
ความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการ
พัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตว์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆที่ถูกต้อง
รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคาสั่งที่ 69/2557
เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรั ฐ โดยมุ่ งเน้ นการสร้ า งธรรมาภิบาลในการบริห ารงาน และส่ง เสริมการมี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่ วนในการ
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรมงานนิติการ สานักปลัด เทศบาลตาบล
เชียงเคี่ยน จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีง บประมาณ
พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติและเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม
วิสัยทัศน์กาหนดไว้
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บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือ หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจาย อานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์สาคัญ
เพื่อให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติทาให้ แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนก เป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรื อ ลั ก ษณะปั ญ หาของการทุ จ ริ ต ที่ เ กิ ด จากการขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจาก ภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจบารมีและอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาสแม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่ พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุมและอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่
ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจเป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่ ง ใสการทุจริตในปัจจุ บันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้ น
โดยเฉพาะการ ทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึง เป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้
4) การผูกขาดในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดั ง นั้น จึ งมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ ผลประโยชน์ทางธุร กิจในบางครั้ง พบบริ ษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้าง พื้นฐานภาครัฐ
/5) การ…

-25) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทาให้ ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความต้องการที่จ ะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทาให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเ ศษถือ ว่าเป็ นเครื่ องวัด ความดีของคนแต่ ในปัจ จุบัน พบว่าคนมีความละอายต่ อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลงและมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้นมองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิดปัจจุบันค่านิยมของสัง คมได้เปลี่ยนจากการยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต กลับกลายเป็นการยกย่องคนที่มีเงินคนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้
ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดาเห็นคนซื่อเป็นคนเซ่ อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด
ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญ หาเรื้อรัง ที่นับวันยิ่ง จะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็น
ปัญหาลาดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้แสดง ให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศ
ภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against
Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3
ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย ไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่
ส าคั ญ ของสั ง คมไทยประกอบด้ ว ยปั จ จั ย ทางด้ า นพื้ น ฐานโครงสร้ า งสั ง คม ซึ่ ง เป็ น สั ง คมที่ ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐาน
ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับ
การช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้องยึดติดกับกระแสบริโภคนิยมวัตถุนิยมติดความ
สบายยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจคนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้
ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไป
แล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาค ส่วนไว้ด้วยกันจึงส่งผลให้การ
ทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็ม ศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม
จากปีพ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรู ปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐ
ตลอดจน ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต ” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่
/เป็นอยู่...

-3เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่ง หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลัก
ออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนบริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนรวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย
เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริม สร้ างความรู้ ความเข้ าใจแก่ ผู้บ ริห ารเจ้า หน้ าที่ และประชาชน ให้ป ฏิบั ติง านและ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุก
หน่วยงาน
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2.1 ส่ง เสริม ให้ เจ้ าหน้า ที่ข องเทศบาลตาบลเชีย งเคี่ย นมี ความรู้ค วามเข้า ใจ รวมทั้ง มีก าร
ฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติง าน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของ เทศบาล
ตาบลเชียงเคี่ยนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริตโดย
ให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ
3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3.3 ส่งเสริมเชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน

/ยุทธศาสตร์…

-4ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วัตถุประสงค์
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็น
กลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้ง ข้อมูลหรือเบาะแสในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. บูรณาการระหว่างหน่วยงาน ภายในเทศบาลต
าบลเชียงเคี่ ยนกับองค์ กรทุกภาคส่วนในการ
ภายใน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนกับ
องค์กรทุกภาคส่วน
1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพื่อดาเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนตลอดจนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนจากทุกหน่วยงาน เพื่อนาไปประมวล
วิเคราะห์เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็งและเป็น
อิสระในการทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนโดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ในเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้ง ข้อมูลหรือเบาะแสให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2.4 กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพส่งเสริมการกระจายอานาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกั บ
ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาเทศบัญญัติข้อบังคับที่
เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
/มาตรการ…

-5มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ
1.1 ให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มีโครงสร้างของหน่ว ยงานอัตรากาลังการบริหารงานบุคคลและงบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจและความรับผิดชอบ
1.2 ให้หน่วยงานในเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนสร้างระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ
ราชการ โดยกาหนดให้แยกอานาจการบริหารงานออกจากอานาจการพิจารณาคดีเพื่อสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีก
อานาจหนึ่งได้
1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่างหน่วยงานของเทศบาล
ตาบลเชียงเคี่ยนด้วยกันเอง
1.4 ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อานาจในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม
2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 วางแนวทางและส่ ง เสริ ม บทบาทความร่ วมมื อ ระหว่า งเทศบาลต าบลเชีย งเคี่ย นกั บ
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ข องรัฐในการป้อ งกันและแก้ไขปัญ หาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ ให้สัมฤทธิผลได้อย่า งมีประสิทธิภ าพเพื่อ แก้ไ ขสภาพปั ญ หาการทุจริ ตให้เป็ นระบบอย่างต่อเนื่อ งสร้า ง
มาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
1.1 กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ
1.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้
ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทาง ปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตเพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็น รูปธรรมอย่างชั ดเจน อัน จะนาไปสู่การปฏิบั ติอย่างมี ประสิทธิภ าพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
/3. วัตถุประสงค์…

-63. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
2) เพื่ อ ยกระดั บ จิ ต ส านึ ก รั บ ผิ ด ชอบในผลประโยชน์ ข องสาธารณะของข้ า ราชการฝ่ า ยการเมื อ ง
ข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้การบริ หารราชการขององค์การบริ หารส่วนตาบลตะดอบเป็น ไปตามหลักบริหารกิจ การ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation)และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
5) เพื่อพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึง เครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ เทศบาล
ตาบลเชียงเคี่ยน
4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนรวมถึงประชาชน
ในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บัง เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง ผลประโยชน์และ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ส นับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการ ปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนรวมถึงประชาชน
ในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต
(Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance) มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่ วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
จิตสานึกรักท้องถิ่นอันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึง เครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนมีแนวทางการบริหารราชการที่ มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการ
ป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น เครือข่ายใน
การ เฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 3
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรการ/แนวทางดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563

ผูร้ ับผิดชอบ

1.ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงาน - โครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารท้อง
ตามหลักธรรมาภิบาล
ถิน่ และสมาชิกสภาท้องถิ่น

-

สานักปลัด

2. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงาน - จัดทาประกาศประมวลจริยธรรมแก่บุคลากรทั้งฝ่ายประจาและ
ตามหลักธรรมาภิบาล
ฝ่ายการเมือง

-

สานักปลัด

3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดีความ
ซื่อสัตย์สุจริต

-

สานักปลัด

- มีการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใสและเป็น
ธรรม โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาอย่างชัดเจน

ยุทธศาสตร์......

-8ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มาตรการ/แนวทางดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

1.บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

๑.1 จัดทาตู้รับเรื่องร้องเรียนและเว็บไซต์แจ้งเหตุทุจริต
1.2 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
1.3 จัดทาตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตุทุจริต

๒.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๒.๑ จัดตั้งเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตระหว่าง
ชุมชนและเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
2.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริต
๒.๓ แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการดาเนินงาน
ต่างๆของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน

ปีงบประมาณ
2563
-

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

-

ยุทธศาสตร์.....

-9ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน

มาตรการ/แนวทางดาเนินการ
1.จัดทาระบบตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลให้
เหมาะสม

๒.สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับ
ภาคเอกชน

ปีงบประมาณ
2563

ผู้รับผิดชอบ

๑.๑ จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๑.๒ จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๓ จัดทาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ราคากลาง ทางประกาศและ
เว็บไซต์
๑.๔ จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้จ่ายเงิน และ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

-

สานักปลัด
กองคลัง
กองคลัง

-

กองคลัง

๒.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

-

สานักปลัด

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์.....

-10ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน

มาตรการ/แนวทางดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
2563
-

1.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่รัฐใน ๑.๑ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ปลูกจิตสานึกในการป้องกันและ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ ปราบปรามการทุจริต “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”
ชอบ
1.2 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะบริหาร สมาชิกสภา
50,000
ข้าราชการพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
1.3 จัดส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้าอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการ ตามหลักสูตรที่กาหนดไว้
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด

