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ของ
เทศบาลตาบลทุ่งสะโตก
ประจาปี (พ.ศ. 2561-2564)

จัดทาโดย
เทศบาลตาบลทุ่งสะโตก
อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

... คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย
ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สาคัญอันใดได้
ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมันเท่านั้น
จึงจะทางาน
สาคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สาเร็จ...
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522 )

จุฬาลงกรณ์

... ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทาหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึง
บาเหน็จรางวัล หรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการทา
หน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทา
ให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง ...
( พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2533 )

คานา
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิด
ความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและการ
บริหาร ราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงาน ในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักในการ ขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่
จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหาร
จัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลุกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจน
ค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว บรรลุผล
ได้อย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลตาบลทุ่งสะโตก จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปีพ.ศ. 2561 –
2564 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ เทศบาลตาบลทุ่งสะโตก ให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามวิสัยทัศน์กาหนดไว้

เทศบาลตาบลทุ่งสะโตก
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1

ส่วนที่ 1
บทนา

2

บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การ
กระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์สาคัญ
เพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่
ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจบารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้
ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปราม การ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ
บังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ ระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้ คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทา พฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน
ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการ ทุจริตของบุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ การ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้ สินบนแก่
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เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด
ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น ปัจจัยหนึ่งที่
ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ เน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรง กลัวบาปน้อยลง
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึด ผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี ค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคน ฉลาด ย่อมจะทาการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อ กฎหมายของบ้านเมือง
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2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ รุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลาดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจาก เกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าว การทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจ
และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่อง
การทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ( Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อ
ความโปร่งใสนานาชาติ
(TransparencyInternational – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่
3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ มาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศ
ไทยปี 2559 ลดลง3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลาดับ ที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ ปูองกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้ มีแนวโน้มที่ลดน้อย
ถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย ทางด้านพื้นฐานโครงสร้าง
สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง ( Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของ
สังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติด
กับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่อง คนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่า เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรม ไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้บูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่
สามารถทาได้อย่างเต็ม ศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม จากปี
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนด วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้าน
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ทุจริต ” มี เปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต( Corruption
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบลทุ่งสะโตก
2) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตาบลทุ่งสะโตกรวมถึงประชาชนในเขตเทศบาลตาบลทุ่งสะโตก
3) เพื่อให้การบริหารราชการของ เทศบาลตาบลทุ่งสะโตก เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม ( people's participation) และตรวจสอบ ( People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตาบลทุ่งสะโตก
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของเทศบาล
ตาบลทุ่งสะโตก
เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของ เทศบาลตาบลทุ่งสะโตก รวมถึง
ประชาชนในพื้นที่ตาบลทุ่งสะโตก มีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม
การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ
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3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตาบลทุ่งสะโตก
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) เทศบาลตาบลทุ่งสะโตกมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของ เทศบาลตาบลทุ่งสะโตก รวมถึง
ประชาชนใน พื้นที่ มีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต ( Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรร มาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) เทศบาลตาบลทุ่งสะโตก สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี( Good
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วม คิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการ สร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ
เทศบาลตาบลทุ่งสะโตก ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ ทุจริต
5) เทศบาลตาบลทุ่งสะโตก มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ กระทาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบ ด้านการ
ปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความ ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายใน
การเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564)
เทศบาลตาบลทุ่งสะโตก อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
มิติ
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. 1 การสร้าง จิตสานึก

1) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้

และความ ตระหนักแก่
บุคลากร ทั้งช้าราชการ
การเมืองฝุายบริหาร
ข้าราชการการเมือง ฝุาย
สภาท้องถิ่น และฝุาย
ประจาของ องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น

สร้างจิตสานึกความเข้าใจการ
ปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิ
บาล ให้แก่บุคลากรทั้งฝุาย
ประจาและฝุายการเมือง
2) จัดทาประกาศประมวล
จริยธรรมแก่บุคลากรทั้งฝุาย
ประจาและฝุายการเมือง
3) จัดทาคู่มือเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
4) มาตรการ “ส่งเสริม การ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น”

1.2 การสร้าง จิตสานึก
และความ ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค ส่วนใน
ท้องถิ่น

1) ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สี

เขียว ลดภาวะโลกร้อน ในเขต
พื้นที่ของเทศบาลตาบลทุ่ง
สะโตก
2) โครงการส่งเสริม อนุรักษ์
ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์
ในชุมชน
3) โครงการปลูกผักสวนครัว
และพืชสมุนไพร
4) โครงการส่งเสริมการทา
เกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.3 การสร้าง จิตสานึก
และความ ตระหนักแก่เด็ก - โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
เยาชน
และ เยาวชน
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ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

มิติ
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1.3 การสร้าง จิตสานึก
3) โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
และความ ตระหนักแก่เด็ก ทาง สังคมให้เด็กและเยาวชน
และ เยาวชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)
4) โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทาง สังคมให้เด็กและเยาวชน
เทศบาลตาบลทุ่งสะโตก
(กิจกรรม “ส่งเสริมการ เรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง”)
5) โครงการประกวดสวดมนต์
หมู่ทานองสารภัญญะ

2.1 แสดงเจตจานง ทาง
การเมืองในการ ต่อต้าน
2. การบริหาร การทุจริต ของ ผู้บริหาร
ราชการเพื่อ
2.2 มาตรการสร้าง ความ
ป้องกันการ
โปร่งใสในการ ปฏิบัติ
ทุจริต
ราชการ

- กิจกรรมประกาศเจตจานง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1) มาตรการออกคาสั่ง
มอบหมายของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ
2) กิจกรรมการ จัดบริการ
สาธารณะและการ บริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิด ความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
3) โครงการจ้างสารวจ ความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
4) กิจกรรมการใช้บัตร คิวใน
การติดต่อราชการ
5) โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง

1) กิจกรรมลด ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการ ปฏิบัติราชการ
2.3 มาตรการการ ใช้ดุลย
พินิจและใช้อานาจหน้าที่ 2) มาตรการมอบอานาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ให้เป็นไปตาม หลักการ
บริหาร กิจการบ้านเมืองที่ ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
3) มาตรการออกคาสั่ง
ดี
มอบหมายของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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หมาย
เหตุ

มิติ
2. การบริหาร

ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.4 การเชิดชูเกียรติ แก่

1) กิจกรรมมอบประกาศ
หน่วยงาน/บุคคล ในการ เกียรติคุณแก่ พ่อ – แม่ ดีเด่น
ดาเนินกิจการ การ
2) ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประพฤติปฏิบัติ ตนให้เป็น หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ
ที่ประจักษ์
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
3) กิจกรรมยกย่องและเชิดชู
เกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน
องค์กรดีเด่น ผู้ทา
คุณประโยชน์ หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) กิจกรรมมอบประกาศ
เกียรติคุณแก่ สตรีดีเด่น
5) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
2.5 มาตรการ จัดการใน
กรณีได้ ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบ พบการ
ทุจริต

1) กิจกรรม “การจัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตาบลทุ่งสะโตก”
2) กิจกรรม ให้ความ ร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแล การปฏิบัติราชการของ
เทศบาล
3) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ ทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ”
4) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน
5) มาตรการ “ดาเนินการ
เกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอก หรือ
ประชาชนกล่าวหา เจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตาบลทุ่งสะโตก
ว่าทุจริตและปฏิบัติ ราชการ
ตามอานาจหน้าที่โดยมิ ชอบ”
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ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3. การ

3.1 จัดให้มีและ เผยแพร่

1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์

ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วม ของภาค
ประชาชน

ข้อมูล ข่าวสารในช่องทาง
ที่ เป็นการอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน ได้มี
ส่วนร่วม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติ ราชการตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้ทุกขั้นตอน

ข้อมูลข่าวสาร
2) กิจกรรม “การออกระเบียบ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของ
เทศบาลตาบลทุ่งสะโตก”
3) กิจกรรม “อบรมให้ ความรู้
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540”
4) โครงการสื่อ ประชาสัมพันธ์

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

10,000

10,000 10,000

10,000

3.2 การรับฟังความ

1) โครงการจัด ประชาคมแผน
คิดเห็น การรับและ
ชุมชน
ตอบสนองเรื่อง ร้องเรียน/ 2) การดาเนินงานศูนย์ รับ
ร้องทุกข์ ของประชาชน
เรื่องราวร้องทุกข์เทศบาล
3) โครงการเทศบาล เคลื่อนที่
4) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนราคาญ

3.3 การส่งเสริมให้

1) ประชุมประชาคม หมู่บ้าน

ประชาชน มีส่วนร่วม
และประชาคมตาบล ประจาปี
บริหาร กิจการขององค์กร 2) กิจกรรมการประเมินผล
ปกครองส่วนท้องถิ่น
การ ปฏิบัติราชการ

4. การ

เสริมสร้าง
และ ปรับปรุง
กลไก ในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวาง ระบบ

และรายงาน การควบคุม
ภายใน ตามที่
คณะกรรมการ ตรวจเงิน
แผ่นดิน กาหนด
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1) โครงการจัดทา แผนการ
ตรวจสอบภายใน ประจาปี
งบประมาณ 2561 - 2564
2) โครงการจัดทารายงานการ
ควบคุมภายใน
3) กิจกรรมติดตาม ประเมินผล
การควบคุมภายใน
4) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในเทศบาล

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

30,000

30,000

30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก
สภา ท้องถิ่น
2) กิจกรรมการ ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ สมาชิกสภา
ท้องถิ่น
3) กิจกรรมส่งเสริม สมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มี บทบาทใน
การ ตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน
ของ ฝุายบริหาร
4) กิจกรรมการมีส่วน ร่วมใน
การปฏิบัติงานของ สมาชิก
สภาเทศบาลตาบลทุ่งสะโตก

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1) กิจกรรมการติดปูาย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การ ทุจริต
2) มาตรการการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการ
ปูองกัน การทุจริต

-

-

-

-

-

-

-

-

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4. การ

4.2 การสนับสนุน ให้ภาค

1) กิจกรรมการ รายงานผล

เสริมสร้าง
และ ปรับปรุง
กลไก ในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น

ประชาชนมี ส่วนร่วม
ตรวจสอบ การปฏิบัติหรือ
การ บริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได้

การใช้จ่ายเงินให้ ประชาชนได้
รับทราบ
2) กิจกรรมการมีส่วน ร่วมของ
ประชาชนในการ ตรวจสอบ
การรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สิน ของ
เทศบาลตาบลทุ่งสะโตก
4) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเป็น
กรรมการ ตรวจการจ้าง

4.3 การส่งเสริม บทบาท

การ ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

4.4 เสริมพลังการมี ส่วน

ร่วมของชุมชน
(Community) และ บูรณา
การทุกภาค ส่วนเพื่อ
ต่อต้านการ ทุจริต

1) โครงการอบรมให้ ความรู้

หมาย
เหตุ

