แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตาบลโซง
อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี

คานา
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้
เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม และการเมืองการปกครองและ
การบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่ง
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้อย่างเท่า
เทียมที่ต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการและพัฒนาคนควบคู่กันไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย
ตลอดจนค่านิยมอื่นๆที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีชีวิตที่มีความหมายและคุณค่าประกอบกับคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ได้มีคาสั่งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนด มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง
เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลตาบล
โซง จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ ปี( พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4)ขึ้น เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลตาบลโซง ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ และ
ถือเป็นการปฏิบัติ ตามคาสั่งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่ง
เป็นนโยบายระดับชาติอีกทางหนึ่งด้วย
เทศบาลตาบลโซง

สารบัญ
คานา

ก

สารบัญ

ข

ส่วนที่ 1 บทนา
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตในเทศบาลตาบลโซง 1
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ๒
ของเทศบาลตาบลโซง
-ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๒
-ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
-ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
-ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

๓
๔
5

คาสั่งเทศบาลตาบลโซง
ที่ /๒๕60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564 ) ของเทศบาลตาบลโซง
*********************************
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564 )ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอและให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการราชการ 4 ปี และแผนปฎิบัติการราชการประจาปี
กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
เพื่อให้การจัดทาแผนการป้องกันทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561 -2564) ของเทศบาลตาบลโซง เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการป้องกันทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) ประกอบด้วย
๑
๒
๓
๔
๕
๖

.ปลัดเทศบาลตาบลโซง ประธานกรรมการ
.หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
.ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
.ผู้อานวยการกองช่าง กรรมการ
5. ผู้อานวยการกองการศึกษา กรรมการ
.นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ
7. เจ้าพนักงานธุรการ (สานักปลัด) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ พิจารณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล นามากาหนดจัดทาแผนการ
ทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตาบลโซง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ป้องกัน

(2)/… คณะกรรมการ

(๒)
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนป้องกันทุจริต 4 ปี (พ.ศ.
โซง ประกอบด้วย
๑
๒
๓
๔
๕
๖

.นายกเทศมนตรีตาบลโซง ประธานกรรมการ
.รองนายกเทศมนตรีตาบลโซงทุกคน รองประธานกรรมการ
.ปลัดเทศบาลตาบลโซง กรรมการ
.หัวหน้าสานักปลัด
.เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการ
. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ
7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2561-2564) ของเทศบาลตาบล

กรรมการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการดาเนินการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการประเมิน
ติดตามแผนป้องกันทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) กาหนดวิธีการติดตามและประเมินผลตลอดจนอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องการประเมินติดตามแผนป้องกันทุจริตสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564)และรายงานผลการติดตามและประเมินต่อนายกเทศมนตรีตาบลโซงทราบต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ เดือนเมษายน พ

(ลงชื่อ)
(นายเติม ศรีเนตร)
นายกเทศมนตรีตาบลโซง

.ศ.๒๕60

๑
ส่วนที่ 1
บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของ
การทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจ
เกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ ซึ่งการทุจริตระดับท้องถิ่นมีปัจจัยมาจากการกระจายอานาจสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป้าหมายแท้จริงของการกระจายอานาจนี้เพื่อให้สามารถดาเนินการตอบสนองการ
ให้บริการต่างๆในพื้นที่โดยไม่ต้องรอจากส่วนกลางเพียงฝ่ายเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ แต่จากแนวทางในการปฏิบัติทาให้แนวโน้มการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยลักษณะ
การทุจริตมีอาจเกิดจากด้านงบประมาณ ,ด้านบุคลากร,ด้านระเบียบกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติ,ด้านคุณธรรม
จริยธรรม,การขาดความรู้ ความเข้าใจของคนในพื้นที่ ที่ไม่สามารรถปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบได้การ
ตรวจสอบที่ไม่คลอบคลุมหรือขาดประสิทธิภาพ หรือแม้แต่การใช้อิทธิพลในท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรและการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เพื่อให้การดาเนินการตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตาบลม่วงยายด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานประกอบกับอาศัยแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)การวิเคราะห์เพื่อการกาหนดแนวทางการ
แก้ปัญหาให้การปฏิบัติงานขององค์กรต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนี้ทุจริต ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 1(1) หมายถึง “เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น ” ผลประโยชน์ทับซ้อน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ให้ความหมายว่า
“ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมขัดกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จึงต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3)สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4)สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูวามเข้
้ค าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5)สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6)สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ
7)สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น

๒
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1)โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2)สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
3)การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส
การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้
4)การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5)การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6)การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม
7)มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
ดังนั้น จึงกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น

๓
2.หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาใน
ระดับพื้นที่ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบที่กฎหมายกาหนด
และต้องเป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม
นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน กาหนดให้การบริหารราชการซึ่งรวมทั้งราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการ
บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่สาคัญคือปัญหาด้านการบริหาร
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการกากับดูแลโดยองค์กรที่มี อานาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มีส่วนทาให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งไม่
เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการ
กระทาในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์จะ
พบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจานวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา
ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานการตรวจสอบการ
ทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนสาคัญที่จะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอด
ทุจริตหรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กรซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกๆตาแหน่ง จะต้องมีจิตสานึกค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบ
หลักการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว
หน่วยงานองค์กรอื่นและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน
เทศบาลตาบลโซงอาเภอน้ายืนจังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น ได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ทาให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึด
หลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
3.วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเป็นเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
2) เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากรในองค์กร ได้ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทาง
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมและตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กร
4) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
5) หน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ

6) เพื่อยกระดับจิตสานึกสาธารณะประโยชน์ของสาธารณะของบุคลากรขององค์กรรวมประชาชนใน ๔
ท้องถิ่น
4.เป้าหมาย
1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากร ตลอดจนประชาชน มีจิตสานึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการ
ก่อให้เกิดการสงสัยในประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดแห่งผลประโยชน์และการ
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
2. เครื่องมือ มาตรการปฎิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ
3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฎิบัติหรือบริหารราชการท้องถิ่น
4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการเทศบาลตาบลโซงที่มีความ
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5. เทศบาลตาบลโซงอาเภอน้ายืนจังหวัด อุบลราชธานี พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
5.ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1.ผู้บริหาร/สมาชิกสภาและข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลโซง มีจิตสาสานึกในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
2.ประชาชนมีจิตสานึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตของเทศบาลตาบลโซง มี
ระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระทาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
4. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต
5. เทศบาลตาบลโซง ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการป้องกันการทุจริต

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

๕

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ภารกิจ

โครงการ/กิจกรรม

1.การสร้างจิตสานึก 1.โครงการอบรมด้านคุณธรรมและ
และความตระหนัก จริยธรรม
แก่บุคลากรทั้ง
2.โครงการพัฒนาคุณศักยภาพบุคลากร
ข้าราชการ สมาชิก
สภา และฝ่ายบริหาร

ปีงบประมาณ
ปี 2561 ปี 25๖2
ปี2563
3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐
-

ปี2564
-

240,000 240,000 240,000 240,000

๒.การสร้างจิตสานึก 1.โครงการหน้าบ้านน่ามอง
และความตระหนัก
แก่ประชาชนใน
2.โครงการปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ
ท้องถิ่น
3. โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน

10,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

-

30,000

30,000

30,000

30,000

3.การสร้างจิตสานึก 1.โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง
และความตระหนัก เศรษฐกิจพอเพียง
แก่เด็กและเยาวชน 2.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน
“โตไปไม่โกง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,0000

30,000

รวมภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1

370,000 370,000 320,000 320,000

จานวน 7 โครงการ

หมาย
เหตุ

๖
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ภารกิจ

โครงการ/กิจกรรม

1.แสดงเจตจานง
1.ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริต
ทางการเมืองในการ ของผู้บริหาร
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร
๒.มาตรการสร้าง
1.กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
ความโปร่งใส่ในการ การจัดซื้อ –จัดจ้าง
ปฏิบัติราชการ
2.โครงการสารวจพึงความพอใจของ
ผู้รับบริการ
3.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล
4. มาตรการออกคาสั่งมอบหมายงาน
บริหารของนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
5.กิจกรรม”การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ”
3.มาตรการใช้ดุลย
พินิจและการใช้
อานาจหน้าที่ ให้
เป็นไปตามหลัก
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

1.กิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ
2.มาตรการการมอบอานาจอนุมัติ
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
3.มาตรการมอบอานาจของ
นายกเทศมนตรี
4.การเชิดชูเกียรติ 1.กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่
แก่หน่วยงาน/บุคคล บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทา
ในการดาเนินกิจการ คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมกิจกรรมของ
การประพฤติปฎิบัติ เทศบาลตาบลโซง
ตนให้เป็นที่ประจักษ์

ปี 2561
-

ปีงบประมาณ
ปี 2562 ปี 25๖3
-

ปี 2564
-

-

-

-

-

30,000

30,000

30,000

30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

ไม่ใช้
งบประ
มาณ

๗
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต (ต่อ)
ภารกิจ

โครงการ/กิจกรรม

5.มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการ
ทุจริต

1.มาตรการ”แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2.มาตรการ”การให้ความร่วมมือ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
เอกชน
3.กิจกรรม”จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ.
4.กิจกรรม”จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตาบลโซง
5.มาตรการ”ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่เทศบาล
ทุจริตและปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

รวมภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2

จานวน 2 กิจกรรม
3 มาตรการ

ปี 2561
-

ปีงบประมาณ
ปี 2562 ปี 25๖3
-

-

ปี 2564
-

หมาย
เหตุ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประ
มาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
ปีงบประมาณ
ภารกิจ
โครงการ/กิจกรรม
ปี 2561 ปี 25๖2 ปี 2563
1.จัดให้มีและ
๑.๑ จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม
เผยแพร่ข้อมูล
ประเมินผลการควบคุมภายใน
ข้าวสารในช่องทางที่ ๑.๒ จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการ
เป็นทางการอานวย จัดซื้อจัดจ้าง
ความสะดวกแก่
๑.๓ จัดทากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ประชาชนได้มีการ ข่าวสาร ราคากลาง ทางประกาศ
ตรวจสอบ การ
และเวปไซต์
ปฎิบัติราชการตาม ๑.๔ จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อานาจหน้าที่ อปท. แผนการใช้จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้
ทุกขั้น
ประชาชนทราบ
1.5 กิจกรรม”การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุและ
ทรัพย์สินของเทศบาลและการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง
2. การรับฟังความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่องร้อง
ทุกข์ของประชาชน

๘
ปี 2564
-

ไม่ใช้
งบประ
มาณ

-

1.โครงการประชุมประชาคมการจัดทา
แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
2.มาตรการแก้ไขปัญหาเหตุเดือนร้อน
ราคาญ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.มาตรการดาเนินงานศูนย์เรื่องราวร้อง
ทุกข์เทศบาลตาบลโซง
3. การส่งเสริมให้
1. แต่งตั้งคณะกรรมกรรมสนับสนุนการ
ประชาชนมีส่วนร่วม จัดทาแผนเทศบาลตาบลโซง
บริหารกิจการของ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผน
องค์กรปกครองส่วน ชุมชน
3.แต่งตั้งคณะกรรมการจากประชาคม
ท้องถิ่น
หมู่บ้านเข้าร่วมตรวจรับงานจ้าง
4.ประชุมประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมตาบล ประจาปี

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3

จานวน 1 โครงการ
9 กิจกรรม
2 มาตรการ

หมาย
เหตุ

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

ไม่ใช้
งบประ
มาณ

๙
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฎิบัติราชการของค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณ
ปี 2561 ปี 25๖2 ปี 2563
-

ภารกิจ

โครงการ/กิจกรรม

1.มีการจัดวางระบบ
และรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินกาหนด

1.กิจกรรมการจัดทาแผนการตรวจสอบ
ภายในประจาปี
2.กิจกรรมรายงานการควบคุมภายใน
3.มาตรการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

2. การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมี่ส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได้

1.กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
2.กิจกรรมการรายงานผลการใช้เงินให้
ประชาชนได้รับทราบ

3.การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา

๑.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 150,000 150,000 150,000 150,000
สมาชิกสภาเทศบาล
2 กิจกรรมส่งเสริมในการปฏิบัติราชการ
ของสมาชิกสภาเทศบาล

รวมภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 4

จานวน 6 กิจกรรม
1 มาตรการ

ปี 2564
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150,000 150,000 150,000 150,000

หมาย
เหตุ

ไม่ใช้
งบประ
มาณ

