แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔)

เทศบาลตําบลจันจวา
อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
๒

คํานํา
ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ
ใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้ ง ชาติ ต า นทุ จ ริ ต ” มี เ ป า หมายหลั ก เพื่ อ ให ป ระเทศไทยได รั บ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนา ที่ของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เทศบาลตําบลจันจวา จึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร
จั ดการที่ มี ความโปร ง ใส สร า งค า นิ ย ม วั ฒ นธรรมสุ จ ริตให เกิด ในสั งคมอย า งยั่ง ยืน จึ ง ไดดํ า เนิ น การจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. 25๖๐-256๔)
เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตา ง ๆ ที่เป นรูป ธรรมอย างชั ดเจน อันจะนํ า ไปสู การปฏิบัติ อย า งมีป ระสิ ทธิ ภาพ บรรลุ วั ต ถุประสงคและ
เปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง
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สวนที่ 1 บทนํา
1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิ เคราะห ความเสี่ ย งในการเกิด การทุ จ ริต ในองคกรปกครองส ว นท องถิ่น มี วั ตถุประสงค เพื่ อ
ตองการบง ชี้ความเสี่ ย งของการทุ จริ ตที่มีอยู ในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุ จริ ตที่ อาจเกิด ขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก
การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุ จริตที่ เกิ ดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะป ญหาของการทุ จริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใช
กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน
ในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร ง ใส การทุ จ ริ ต ในป จ จุ บั น มี รู ป แบบที่ ซั บ ซ อ นขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้

๕
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง
ที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําใหเจาหนาที่
ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง และมี ความเห็ นแกตั ว มากยิ่ งขึ้น มองแต ประโยชน ส ว นตนเป นที่ตั้ง มากกว า ที่จ ะยึ ด ผลประโยชน
สวนรวม
7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปน
ยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิด
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทํา
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง

2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหา
ลําดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถิ่นอยา งยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปน
เครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง
3 คะแนน จากป 2558 ได ลํ าดั บที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ งสามารถสะท อนให เห็ นว าประเทศไทย
เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง
แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน
การทุจริต ไมวา จะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม
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ที่ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐาน
โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและ
พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน
มองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต
หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมได
บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมา
ขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง
ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ
ใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้ ง ชาติ ต า นทุ จ ริ ต ” มี เ ป า หมายหลั ก เพื่ อ ให ป ระเทศไทยได รั บ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนา ที่ของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้ น เพื่ อให การดํ า เนิ นการขับ เคลื่ อนด า นการป องกันและปราบปรามการทุ จ ริต บั งเกิ ด ผลเป น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสํา คัญ กับการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบั ติ ก ารองคก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ต น แบบ ด า นการป อ งกั น การทุ จ ริ ต (พ.ศ. 2559-2561)
เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตา ง ๆ ที่เป นรูป ธรรมอย างชั ดเจน อันจะนํ า ไปสู การปฏิบัติ อย า งมีป ระสิ ทธิ ภาพ บรรลุ วั ต ถุประสงคและ
เปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง
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3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจํา นงทางการเมืองในการตอตา นการทุ จริตของผูบ ริหารองคกรปกครองสว น
ทองถิ่น
2) เพื่ อยกระดั บ จิ ต สํา นึ กรับ ผิ ดชอบในผลประโยชน ของสาธารณะของขา ราชการฝา ยการเมื อ ง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถิ่น
3) เพือ่ ใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance)
4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) เพื่ อ พั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึ ง เครื อ ข า ยในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ร าชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท องถิ่นมี จิ ตสํ า นึ กและความตระหนั กในการปฏิบั ติหน า ที่ ราชการให บัง เกิดประโยชนสุ ขแก
ประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของขาราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขา มามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
5. ประโยชนของการจัดทําแผน
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน
2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต
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4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ
ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน
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สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔)
มิติ
๑

ภารกิจตามมิติ

1. การ
สราง
สังคมที่ไม
ทนตอ
การทุจริต

1 . 1 ก า ร ส ร า ง
จิ ต สํ า นึ ก และความ
ตระหนั กแกบุคลากร
ทั้ ง ข า ร า ช ก า ร
การเมืองฝ ายบริหาร
ข า ราชการการเมื อง
ฝายสภาทองถิ่น และ
ฝ า ย ป ร ะ จํ า ข อ ง
องค กรปกครองส ว น
ทองถิ่น

1.2 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
ป ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1.โครงการปณิธานความดีปมหา ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
มงคล
๒.โครงการปลูกจิตสํานึก
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
ปองกันทุจริตคอรัปชั่น
๓. โครงการจัดกิจกรรม
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
๔. โครงการพัฒนาศักยภาพ
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลจันจวา
๕. โครงการสงเสริมการเปน
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
องคกรแหงการเรียนรู
๖. โครงการฝกอบรมพัฒนา
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
ศักยภาพการปฏิบัติงานและ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองคกรแบบบูรณาการ
๗. โครงการสงเสริมคุณธรรม
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
จริยธรรมการมีระเบียบวินยั
และจิตสาธารณะ
๘. โครงการเพิ่มพูน
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
ประสิทธิภาพและเสริมสราง
แรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
๙. โครงการอบรมคุณธรรม
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
จริยธรรมสําหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
1๐.โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านครู
และบุคลากรทางการศึกษา
๑๑. โครงการอบรมวินัยครู
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
และบุคลากรทางการศึกษา
1) โครงการปฏิบัติธรรม 5
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
ธันวามหาราช
2) โครงการสงเสริม พัฒนา
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
หมูบานรักษาศีล 5
3) โครงการแปลงสาธิตการ
ผลิตเมล็ดพันธุขาว
4) โครงการสงเสริมอาชีพ
ปลูกไผ
๕) โครงการฝกอบรมผลิตน้ํา
หมักจุลินทรียจากขยะอินทรีย
๖) โครงการสงเสริมใหความรู
๑๐,๐๐๐
การทําเกษตรอินทรีย

หมายเหตุ

มิติ
๑

ภารกิจตามมิติ

2. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ปองกัน
การทุจริต

ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
ป ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๗) โครงการใหความรูสงเสริม
สาธิตเกษตรอินทรียและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ
๘) โครงการครอบครัวลอมรัก
ปลูกผักไวกินเอง
๙) โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

1) โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแกเด็กและเยาวชน
2) โครงการสงเสริมกิจกรรม
พัฒนาเยาวชน
3) โครงการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผูนําสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลตําบล
จันจวา
4) โครงการฝกอบรมเยาวชน
ไทยโตไปไมโกง

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

รวม

๒๔ โครงการ

๑๒๐,๐๐๐

๑๑๐,๐๐๐

๑๑๐,๐๐๐

2.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร

๑.กิจกรรมประกาศเจตจํานง
ตอตานการทุจริตของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

1.3 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน

มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

หมายเหตุ

มิติ
๑

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.2 มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ

2. มาตรการการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล
๓.มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ปลัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหัวหนาสวนราชการ
๔. กิจกรรม “สรางความ
โปรงใสในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน”
๕. กิจกรรม “ควบคุมการเบิก
จายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป”
๖. กิจกรรม “การจัดทําการ
จัดหาพัสดุ”
๗.กิจกรรมเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง
๘. กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อใหเกิดความพึง
พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไมเลือกปฏิบัติ
๙. มาตรการปองกันการทุจริต
และสรางความโปรงใสในการ
ดําเนินงานทะเบียนและบัตร
ประจําตัวประชาชน
๑๐. กิจกรรมการจางสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ

2.3 มาตรการการใช
ดุลยพินิจและใช
อํานาจหนาที่
ใหเปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองทีด่ ี

๑. กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
2. โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๓. มาตรการการมอบอํานาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๔.มาตรการมอบอํานาจของ
นายกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
ป ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

หมายเหตุ

มิติ
๑

ภารกิจตามมิติ

2.4 การเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนที่ประจักษ
2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีไดทราบหรือ
รับแจงหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

มิติที่ ๒
3. การ
สงเสริม
บทบาท
และการมี
สวนรวม
ของภาค
ประชาชน

รวม
3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ในชองทางที่เปนการ
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจ
หนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นได
ทุกขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๕.มาตรการมอบอํานาจเจา
พนักงานทองถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
๖. มาตรการการออกคํ า สั่ ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวน
ราชการ
๑. กิจกรรมการพอ – แมดีเดน
2. กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ
หนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
๑. มาตรการ “จัดทําขอตกลง
การปฏิบัติราชการ”
2.กิจกรรม ใหความรวมมือกับ
หนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล
๓. มาตรการ “ใหความรวมมือ
กับหนวยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองคกรอิสระ”
๔. มาตรการ “แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน”
๕.มาตรการ “ดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ของเทศบาล
วาทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่โดยมิชอบ”
๑๑ มาตรการ ๑๑ กิจกรรม
๑ โครงการ
๑. โครงการจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานประจําป
๒. กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสารของ
3. กิจกรรม “อบรมใหความรู
ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540”
๔.มาตรการ “เผยแพรขอมูล
ขาวสาร

ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
ป ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๙๓,๐๐๐

๙๓,๐๐๐

๙๓,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

หมายเหตุ

มิติ
๑

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๕. กิจกรรม “การเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการเงิน การ
คลัง พัสดุ และทรัพยสินของ
เทศบาล และการรับเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับการเงิน
๖.มาตรการ “จัดใหมีชองทาง
ที่ประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารของเทศบาล
๗. กิจกรรมการจัดทําจดหมาย
ขาวประชาสัมพันธ

3.2 การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน

มิติที่ ๓
4. การ
เสริมสราง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การ
ปฏิบัติ
ราชการ
ของ
องคกร
ปกครอง
สวน
ทองถิ่น

รวม
4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด

๑. มาตรการกําหนดขั้นตอน/
กระบวนการเรื่องรองเรียน
๒. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
พบประชาชน
3. มาตรการแกไขเหตุ
เดือดรอนรําคาญ ดานการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๔. กิจกรรม แจงผลการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงใหผู
รองเรียน/รองทุกขรับทราบ
๓ มาตรการ ๕ กิจกรรม
๒ โครงการ
๑. กิจกรรมจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําป
ประจําปงบประมาณ
๒.กิจกรรมการจัดทํารายงาน
การควบคุมภายใน
๓. กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน
4. มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในเทศบาลจันจวา

ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
ป ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑๑๙,๐๐๐

๑๑๙,๐๐๐

๑๑๙,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

หมายเหตุ

มิติ
๑

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.2 การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัตหิ รือการ
บริหารราชการ ตาม
ชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได

๑.มาตรการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
๒. กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
จากตัวแทนชุมชน
๓. โครงการอบรมตัวแทน
หมูบานรวมเปนคณะกรรมการ
ตรวจการจางและควบคุมงาน

4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น

4.4 เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
สวนเพื่อตอตานการ
ทุจริต

มิติที่ ๔

รวม

ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
ป ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑. โครงการอบรมใหความรู
ดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น
ผูบริหาร และสมาชิกสภา
ทองถิ่น
๒.กิจกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ทองถิ่น
๓. กิจกรรมสงเสริมสมาชิก
สภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหาร

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
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สวนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ

๑๖

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ประจําปงบประมาณ 25๖๐

เทศบาลตําบลจันจวา
อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย

คํานํา
ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ
ใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้ ง ชาติ ต า นทุ จ ริ ต ” มี เ ป า หมายหลั ก เพื่ อ ให ป ระเทศไทยได รั บ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนา ที่ของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เทศบาลตําบลจันจวา จึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร
จั ดการที่ มี ความโปร ง ใส สร า งค า นิ ย ม วั ฒ นธรรมสุ จ ริตให เกิด ในสั งคมอย า งยั่ง ยืน จึ ง ไดดํ า เนิ น การจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. 25๖๐-256๔)
เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตา ง ๆ ที่เป นรูป ธรรมอย างชั ดเจน อันจะนํ า ไปสู การปฏิบัติ อย า งมีป ระสิ ทธิ ภาพ บรรลุ วั ต ถุประสงคและ
เปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง
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สวนที่ 1 บทนํา
1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิ เคราะห ความเสี่ ย งในการเกิด การทุ จ ริต ในองคกรปกครองส ว นท องถิ่น มี วั ตถุประสงค เพื่ อ
ตองการบง ชี้ความเสี่ ย งของการทุ จริ ตที่มีอยู ในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุ จริ ตที่ อาจเกิด ขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก
การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุ จริตที่ เกิ ดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะป ญหาของการทุ จริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใช
กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน
ในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร ง ใส การทุ จ ริ ต ในป จ จุ บั น มี รู ป แบบที่ ซั บ ซ อ นขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง
ที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําใหเจาหนาที่
ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง และมี ความเห็ นแกตั ว มากยิ่ งขึ้น มองแต ประโยชน ส ว นตนเป นที่ตั้ง มากกว า ที่จ ะยึ ด ผลประโยชน
สวนรวม
7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปน
ยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิด
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทํา
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง

2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหา
ลําดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถิ่นอยา งยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปน
เครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง
3 คะแนน จากป 2558 ได ลํ าดั บที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ งสามารถสะท อนให เห็ นว าประเทศไทย
เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง
แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน
การทุจริต ไมวา จะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม

ที่ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐาน
โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและ
พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน
มองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต
หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมได
บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมา
ขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง
ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ
ใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้ ง ชาติ ต า นทุ จ ริ ต ” มี เ ป า หมายหลั ก เพื่ อ ให ป ระเทศไทยได รั บ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนา ที่ของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้ น เพื่ อให การดํ า เนิ นการขับ เคลื่ อนด า นการป องกันและปราบปรามการทุ จ ริต บั งเกิ ด ผลเป น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสํา คัญ กับการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบั ติ ก ารองคก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ต น แบบ ด า นการป อ งกั น การทุ จ ริ ต (พ.ศ. 2559-2561)
เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตา ง ๆ ที่เป นรูป ธรรมอย างชั ดเจน อันจะนํ า ไปสู การปฏิบัติ อย า งมีป ระสิ ทธิ ภาพ บรรลุ วั ต ถุประสงคและ
เปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง
3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจํา นงทางการเมืองในการตอตา นการทุ จริตของผูบ ริหารองคกรปกครองสว น
ทองถิ่น
2) เพื่ อยกระดั บ จิ ต สํา นึ กรับ ผิ ดชอบในผลประโยชน ของสาธารณะของขา ราชการฝา ยการเมื อ ง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถิ่น

3) เพือ่ ใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance)
4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) เพื่ อ พั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึ ง เครื อ ข า ยในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ร าชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท องถิ่นมี จิ ตสํ า นึ กและความตระหนั กในการปฏิบั ติหน า ที่ ราชการให บัง เกิดประโยชนสุ ขแก
ประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของขาราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขา มามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
5. ประโยชนของการจัดทําแผน
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน
2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ
ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน

สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ 25๖๐
มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสราง
สังคมที่ไมทนตอ
การทุจริต

1.1 การสร า งจิ ต สํ า นึ ก และ
ความตระหนั กแกบุคลากรทั้ง
ข า ราชการ การเมื อ งฝ า ย
บริห าร ข า ราชการการเมื อ ง
ฝ า ยสภาท องถิ่ น และฝ า ย
ประจํ า ขององค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.โครงการปณิธานความดีปมหามงคล
๒. โครงการปลูกจิตสํานึกปองกันทุจริต
คอรัปชั่น
๓.โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
๔.โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
ทองถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจัน
จวา
๕.โครงการสงเสริมการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู
๖.โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองคกรแบบบูรณาการ
๗. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมการ
มีระเบียบวินัยและจิตสาธารณะ
๘.โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
๙.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
1๐.โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
1๑. โครงการอบรมวินัยครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
1.2 การสรางจิตสํานึกและ
1) โครงการปฏิบัติธรรม 5 ธันวามหาราช
ความตระหนักแกประชาชนทุก 2) โครงการสงเสริม พัฒนา หมูบานรักษา
ภาคสวนในทองถิ่น
ศีล 5
3) โครงการแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ
ขาว
4) โครงการสงเสริมอาชีพ ปลูกไผ
๕) โครงการฝกอบรมผลิตน้ําหมักจุลินทรีย
จากขยะอินทรีย
๖) โครงการสงเสริมใหความรูการทํา
เกษตรอินทรีย
๗) โครงการใหความรูสงเสริมสาธิตเกษตร
อินทรียและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ
๘) โครงการครอบครัวลอมรักปลูกผักไว
กินเอง
๙) โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ป ๒๕๖๐
งบประมาณ(บาท)
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ
1.3 การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน

มิติที่ 1
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก
เด็กและเยาวชน
2) โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนา
เยาวชน
3) โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูนําสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบล
จันจวา
4) โครงการสภาประชาชนตอตานการ
ทุจริตคอรัปชั่น

รวม
2.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร

๒๔ โครงการ
๑.กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการ
ทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

2.2 มาตรการสราง
ความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ

๑. มาตรการการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล
๒.มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหัวหนาสวน
ราชการ
๓. กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
๔. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”
๕. กิจกรรม “การจัดทําการจัดหาพัสดุ”
๖.กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดานการ
จัดซื้อ – จัดจาง
๗. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ
๘. มาตรการปองกันการทุจริตและสราง
ความโปรงใสในการดําเนินงานทะเบียน
๙. โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจ
และใชอํานาจหนาที่
ให
เปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

๑. กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ
๓. มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ

ป ๒๕๖๐
งบประมาณ(บาท)
๑๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๕๓๐,๐๐๐
๑,๐๐๐

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๑๒,๐๐๐

๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑,๐๐๐

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๔.มาตรการมอบอํานาจของนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
๕.มาตรการมอบอํานาจเจาพนักงาน
ทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
๖. มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนา
สวนราชการ
2.4 การเชิดชูเกียรติแก
๑. กิจกรรมการพอ – แมดีเดน
หนวยงาน/บุคคลในการดําเนิน 2. กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/
กิจการการประพฤติปฏิบัติตน บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่
ใหเปนที่ประจักษ
ประจักษ
2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีไดทราบหรือรับแจง
หรือตรวจสอบพบการทุจริต

3. การสงเสริม
บทบาทและการ
มีสวนรวมของ
ภาคประชาชน

๑. มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ”
2.กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวย
ตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล
๓. มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
๔. มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องรองเรียน”
๕.มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของเทศบาลวา
ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ”
รวม
๑๐ มาตรการ ๑๐ กิจกรรม
๒ โครงการ
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูล ๑.โครงการจัดทํารายงานผลการ
ขาวสารในชองทางที่เปนการ
ดําเนินงานประจําปของเทศบาล
อํานวยความสะดวกแก
๒. กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย
ประชาชนไดมีสวนรวม
ขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลจันจวา
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
3. กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ.
ตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
ปกครองสวนทองถิ่นไดทุก
๔. มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่
ขั้นตอน
สําคัญและหลากหลาย”
๕. กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสาร
ดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสิน
ของเทศบาล และการรับเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง”
๖. มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชน
เขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาล
๗. กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ

ป ๒๕๖๐
งบประมาณ(บาท)

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๙๓,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ
3.2 การรับฟงความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน

3.3 การสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมบริหาร กิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

มิติที่ 3

รวม

4. การ
เสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๑.มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการ
เรื่องรองเรียน
๒. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบ
ประชาชน
๓.มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ
ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๔. กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ
๑. มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลจันจวา
๒.กิจกรรมประชุมประชาคมหมูบานและ
ประชาคมตําบล ประจําป
3.กิจกรรมการสงเสริมและสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน
๔. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล
๕ มาตรการ ๘ กิจกรรม
๒ โครงการ
๑. กิจกรรมการจัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายในประจําป
๒. กิจกรรมการจัดทํารายงานการควบคุม
ภายใน
๓.กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน
4. มาตรการติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในเทศบาล

ป ๒๕๖๐
งบประมาณ(บาท)
๑,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๖๔,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.2 การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตามชองทางที่
สามารถดําเนินการได

๑. มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวน
รวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน
ยาย
๒.กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจางจากตัวแทนชุมชน
๓. โครงการอบรมตัวแทนกรรมการตรวจ
การจางและควบคุมงาน

4.3 การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถิ่น

มิติที่ 4

ป ๒๕๖๐
งบประมาณ(บาท)
๑,๐๐๐

๑,๐๐๐
๑๐.๐๐๐

๑. โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ
กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิก
สภาทองถิ่น
๒. กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น
๓. กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นให
มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝายบริหาร

๒๐,๐๐๐

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวม
๑.โครงการอบรมเยาวชนไทยโตไปไมโกง
ของชุมชน (Community)
๒. กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธ
และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ กรณีพบเห็นการทุจริต
ตอตานการ ทุจริต

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

รวม

๒ มาตรการ ๗ กิจกรรม
๓ โครงการ

๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๙๖,๐๐๐

หมายเหตุ

สวนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ

สวนที่ ๒
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป
(พ.ศ. 25xx – 25xx)
ชื่อหนวยงาน.................................................................
มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ
1. การสรางสังคม 1.1 ........
ที่ไมทนตอการ
1.2 ........
ทุจริต
1.3 ........

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

รวม จํานวน...........โครงการ
2. การบริหาร
2.1 ........
ราชการเพื่อ
2.2 ........
ปองกันการทุจริต 2.3 ........
2.4 ........
2.5 ........
รวม จํานวน...........โครงการ
3. การสงเสริม
3.1 ........
บทบาทและการมี 3.2 ........
สวนรวมของภาค 3.3 ........
ประชาชน
รวม จํานวน...........โครงการ
4. การเสริมสราง 4.1 ........
และปรับปรุงกลไก 4.2 ........
ในการตรวจสอบ 4.3 ........
การปฏิบัติราชการ 4.4 ........
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น
รวม จํานวน...........โครงการ

ป 25xx
ป 25xx
ป 25xx
ป 25xx
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

สวนที่ 3

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
2. หลักการและเหตุผล / ทีม่ าของโครงการ

3. วัตถุประสงค
3.1
3.2
3.3
4. เปาหมาย/ผลผลิต
5. พื้นที่ดําเนินการ
6. วิธีดําเนินการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
8. งบประมาณดําเนินการ
9. ผูรับผิดชอบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

