แผนปฏิบัตกิ ารดานการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

สวนที่ 1
บทนํา
1.การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร มีวัตถุประสงคเพื่อตองการบงชี้ค วาม
เสี่ ย งของการทุ จริ ต ที่ มี อ ยู ในองค ก รโดยประเมิ น โอกาสของการทุ จริ ต ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ตลอดจนบุ ค คล
หรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยู
ในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม ซึ่งการทุจริตระดับทองถิ่นมีปจจัยมาจากการกระจายอํานาจ
สู อ งค กรปกครองส ว นท องถิ่ น ซึ่ งเปา หมายแท จริงของการกระจายอํ า นาจนี้เ พื่อ ให ส ามารถดํ าเนิ น การ
ตอบสนองการใหบริการตางๆในพื้นที่โดยไมตองรอจากสวนกลางเพีย งฝายเดีย วเพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพในการ
บริหารจัดการภาครัฐ แตจากแนวทางในการปฏิบัติทําใหแนวโนมการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากขึ้นเชนเดียวกัน
โดยลักษณะการทุจริตมีอาจเกิดจากดานงบประมาณ ดานบุคลากร ดานระเบียบกฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติ
ดานคุณธรรมจริย ธรรม ไมส ามารรถปฏิบัติใหถูก ตองตามระเบีย บ การตรวจสอบที่ไมค ลอบคลุม หรือขาด
ประสิทธิภาพ หรือแมแตการใชอิทธิพลในทองถิ่นรูปแบบตางๆ
ดังนั้นจึงตองวิเคราะหถึงสาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกร ซึ่งมีหัวขอดังนี้
1.จุดแข็ง เชน ระเบียบกฎหมาย กฎเกณฑ การตรวจสอบ การควบคุมและการกํากับดูแล
กลไกการตรวจสอบความโปรงใส
2.จุดออน เชน ระเบียบ แนวทางปฏิบตั ิที่ใชเปนตัวกํากับในการปฏิบตั งิ าน การตรวจสอบ
และการควบคุมกํากับดูแลการปฏิบตั หิ นาที่ แนวความคิดและวิถี คานิยม หรือวัฒธนธรรมในการทํางานหรือ
การปฏิบตั หิ นาทีข่ องบุคลากรในองคกร
3.ความเสีย่ ง เชน แรงจูงใจในการกระทํา ,โอกาสที่อาจกอใหเกิดความเสีย่ ง,พฤติกรรมที่อาจ
เอื้ออํานวยในการดําเนินการของบุคคลในองคกรและนอกองคกร
4.ปญหาอุปสรรค เชน การผูกขาด อิทธิพล การขัดขวางการปฏิบตั หิ นาที่ คานิยมทีผ่ ิดๆ
5.อื่นๆ ที่เปนปจจัยรวมที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอและการนําไปสูการทุจริตในองคกร

2.หลักการและเหตุผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวน
รวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับ พื้นที่สวนการกํ ากับดู แ ลองคก รปกครองสวนท องถิ่ น จะทําไดเทา
ที่จําเปนตามกรอบที่กฎหมายกํ าหนด และตองเปนไปเพื่อคุม ครองประโยชนข องประชาชนในทองถิ่นหรือ
ประโยชนสุขของประเทศโดยรวม นอกจากนี้ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริการราชการแผนดิน กําหนดให
การบริ ห ารราชการซึ่ ง รวมทั้ ง ราชการบริห ารส ว นท อ งถิ่ น ต องเป น ไปเพื่ อ ประโยชน สุ ข ของประชาชน
ตามหลักการบริห ารกิจการบานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน จะเห็นไดวาการบริหาร
ราชการแผนดินที่มีองคกรปกครองทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะ และแกไขปญหา
ในระดั บท องถิ่ น ยัง มีปญ หาหลายประการ ที่ สําคั ญคื อปญ หาด า นการบริห ารราชการขององค กรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ นเอง และป ญ หาการกํา กั บ ดู แ ลโดยองค กรที่ มีอํา นาจหนา ที่ ต ามกฎหมาย ซึ่ง ได มีส ว นทํ าให
การบริหาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนหนึ่งไมเปนไปเพื่อกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนใน
ทองถิ่นอยางแทจริง คณะผูบริหารหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางสวนมีพฤติการณสอไปในทาง
ที่เอื้อประโยชนแ กตนเองหรือพวกพองโดยไมช อบมีการกระทําในลักษะที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเรงสรางภาพลักษณ ความเชื่อมั่นใหกับหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยเฉพาะประชาชนใหไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงานการตรวจสอบการ
ทํ า งานขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ซึ่ง บุ ค คลที่ มีส ว นสํ า คั ญ ที่ จะทํ า ให อ งค กรปกครองส ว นท องถิ่ น
ปลอดทุจริตหรือการทุจริตมีทิศ ทางลดนอยลง ยอมเกิดจากบุคลากรในองคกรซึ่งประกอบดวย สมาชิกสภา
คณะผูบริห าร ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่ข ององคกรปกครองสวนท องถิ่นทุก ๆตําแหนง จะตองมี
จิตสํานึกคานิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใชกฎหมาย ระเบีย บ
ขอบังคับฯ ในการบริห ารหรือการปฏิบัติงาน โดยยึด หลั ก “ธรรมาภิบ าล” แลว หนวยงานองคกรอื่นและ
ประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไววางใจ ศรัทธาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางแนนอน เทศบาลตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล จัง หวัด เชีย งราย ซึ่ง เป นองค กรปกครองส วนทองถิ่ นหนึ่งที่จะเป นตัวช วยสร างภาพลั กษณ
ในดานการปองกันการทุจริต เพื่อขยายผลไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ไดเขารวมการเปนเครือขาย
ในดานการปองกันการทุจริตแล วก็ทํา ใหทุ กองค กรปกครองสวนทองถิ่นได ยึด หลักการบริห ารงานและการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง

3.วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1.เพื่อสงเสริม เสริมสราง จิต สํานึกและคานิยม ใหแกบุคลากรของเทศบาลตําบลยางฮอม
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศ นคติ วิสัย ทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ
2.เพื่อประสานความรวมมือระหวางหนวยงานเทศบาลตําบลยางฮอม กับทุกภาคสวนในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ
3.เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
4.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตําบลยางฮอม ในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.เปาหมาย
1.ขาราชการทั้ง ฝายการเมือง และฝายประจําของเทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล
จังหวั ด เชี ยงราย ตลอดจนประชาชน มีจิต สํานึก ในเรื่องของความซื่อ สั ตย สุ จริต โปรง ใส เป นธรรมไมใช
ตําแหนงหนาที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝาย
2.เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถ
ปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจาที่ และสามารถจัดการกับ กรณีการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอยางรวดเร็ว โปรงใส มิใหขาราชการอื่นใชเปนเยี่ยงอยาง
3.หนวยงานสามารถประสานความรว มมือ ในองคกรและภายนอกองคกรในการป องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
4.เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย สามารถพัฒนาระบบและกลไก
ในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม
5.เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย พัฒนาบุคลากรผูปฏิบตั หิ นาที่
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

6.ประโยชนของการจัดทําแผน
1.คณะกรรมการ/สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางฮอม ขาราชการและเจาหนาที่ของเทศบาล
ตําบลยางฮอม มีจิตสําสํานึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย สุจริตปฏิบัติงานดวยความโปรงใส
2.ประชาชนมี จิ ต สํ า นึ ก ในการเห็ น ประโยชน ข องชุ ม ชนและเฝ า ระวั ง การทุ จริ ต ของ
เทศบาลตํ าบลยางฮอม มี ระบบการควบคุ ม และตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง าน เพื่อ ให งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.สรางระบบในการจัดการกับการทุจริตใหเปนไปดวยความรวดเร็ว
4.พัฒนาและเสริมสรางบุคลากรและหนวยงานในการตอตานและปราบปรามการทุจริต
5.เทศบาลตําบลยางฮอม ไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวนราชการ ประชาชนในการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบ

สวนที่ 2
แผนปฏิบัตกิ ารดานการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนปฏิบัตกิ ารดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
ยุทธศาสตร 1 : เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรฐานความโปรงใส :มิติที่ 1 ดานนโยบาย/ผูบริหาร และความพยายาม/ริเริ่มของหนวยงานในการสราวงความโปรงใส
แผนงาน : สงเสริมใหเจาหนาที่ทองถิ่นมีจิตสํานึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรม/โครงการ
ดําเนินการ
ตัวชี้วัด
มาตรการ
ปงบประมาณพ.ศ. 2561
2561

1.การสรางจิตสํานึกคุณธรรม 1.รณรงคสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยม ตาม
รอยละของเจาหนาที่ทองถิ่นไดรับขอมูลขาวสาร
จริยธรรม คานิยมในการปองกัน หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูล
ครบถวน
และแกไขปญ หาการทุจริต
ขาวสารความรูที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปราม
ประพฤติมิชอบ
การทุจริตและความโปรงใส

2.โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
รอยละของเจาหนาที่ทองถิ่นเขารวมประชุม/
ชีวิตที่มีความสุข “คายธรรมะพลิกชีวิต”
ฝกอบรม/บรรยายธรรม

3.การยกยองเชิดชูเ กียรติเจาหนาที่ทองถิ่นที่ประพฤติตน
เจาหนาที่ไดรับการคัดเลือกผลงาน,การเชิดชู
เปนแบบอยางที่ดีทั้งในระดับองคกรและระดับอําเภอหรือ
เกรียติในระดับองคกรหรือจังหวัด
จังหวัด

4.การมีสวนรวมของผูบริหารทองถิ่นในกิจกรรมดานตางๆ
ผูบริหารเขามามีสวนรวมในกิจกรรมที่มีบทบาท
เชนการปองกันการปราบปรามการทุจริต ดานการสงเสริม
ในการสงเสริมความโปรงใสในองคกร
คุณธรรม จริยธรรม ดานการทําตัวเปนแบบอยางที่ดี การ
เปนประธาน/ที่ปรึกษา/คณะทํางาน การเปดรับฟงความ
คิดเห็นจากทุภาคสวนเปนตน

2.สงเสริมการดําเนินชีวิตตาม 1.โครงการหมูบานนาสนตําบลนาอยูปลอดยาเสพติด
รอยละของเจาหนาที่ทองถิ่นเขารวมประชุม/
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง
ฝกอบรม

2.โครงการสงเสริมความรูในการจัดการทรัพ ยากร
รอยละของเจาหนาที่ทองถิ่นและประชาชนเขา
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวมประชุม/ฝกอบรม

เปาหมายปงบประมาณ
2561
รอยละ 75

รอยละ 75
รอยละ 5

รอยละ 70

รอยละ 100
รอยละ 75

ยุทธศาสตร 2 : การบูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรฐานความโปรงใส : มิติที่ 2 ดานการเปดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองคกรและการมีสวนรวม
แผนงาน : การปองกันเหตุการณและพฤติกรรมตางๆที่อาจเปนภัยตอการกาวสู ประเทศไทยใสสะอาด เพื่อปลูกฝงใหเจาหนาที่ทองถิ่นปฏิบัติงานโดยความโปรงใสและเปนธรรม
กิจกรรม/โครงการ
ดําเนินการ
เปาหมายปงบประมาณ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ปงบประมาณพ.ศ. 2561
2561
2561
ร
อ
ยละ 75

1.เสริมสรางกระบวนการมีสวน 1.โครงการสํารวจขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ประชาชนเขารวมประชุม/ฝกอบรม/เห็น
รวมและความเขมแข็งของภาค ปกครองสวนทองถิ่น
ความสําคัญ ตามภารกิจขององคกรปกครองสวน
ประชาชน
ทองถิ่น
รอยละ 75

2.โครงการอบรมใหความรูการขออนุญาตตาม
ประชาชนเขารวมฝกอบรม/เห็นความสําคัญตาม
พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535
ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
รอยละ 70

2.ประชาสัมพันธตอตานการ
1.โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน
ประชาชนเขาอบรม/รองทุกขรองเรียน
ทุจริตของหนวยงานภาครัฐ
รอยละ 70

2.โครงการเทศบาลตําบลยางฮอมยิ้มบริการประชาชน
ประชาชนไดรับการบริการตามภารกิจของ
เคลื่อนที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

3.การสงเสริมและสนับสนุนการ
มีสวนรวมของภาคประชาชน
และเจาหนาที่ของรัฐในการ
ติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ
3.การมีระบบควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน

3.โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน



1.ประชาสัมพันธความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต การสรางมาตรฐานความโปรงใสเชน
กฎหมาย/ระเบียบขอบังคับ/วิธีการปฏิบัติขอมูลขาวสารให
เจาหนาที่ทองถิ่น



1.การจัดทําแผนควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน



ประชาชนไดรับการบริการตามภารกิจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวนการประชาสัมพันธไมนอยกวา
4 ชองทาง

จํานวนแผนควบคุมภายในและแผนการ
ตรวจสอบภายใน

รอยละ 90
4 ชองทาง

2 ครั้ง/ป

ยุทธศาสตร 3 : การเสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรฐานความโปรงใส : มิติที่ 3 ดานการใชดุลยพินิจ
แผนงาน: การจัดการกรณีมีการทุจริตและคอรรัปชั่นที่เกิดขึ้นแลวหรือกําลังเกิดขึ้น วัตถุประสงคเพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรม/โครงการ
ดําเนินการ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ปงบประมาณพ.ศ. 2561
2561

1.การลดการใชดุลพินิจของ
1.จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน ดานแผนงาน งบประมาณ
มีกระบวนการตามภารกิจหลักของหนวยงานที่
เจาหนาที่
และ บุคลากร
ผูบริหารใหความเห็นชอบ
ผูปฏิบัติงาน

2.การจัดการเพื่อลดความเสี่ยง 1.จัดอบรมหรือสงบุคลกรเขารับการอบรม
รอยละของผูเขารวมอบรมมีความรูความเขาใจ
ที่เกิดการทุจริต
เพื่อเสริม ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจาง
เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ภาครัฐ

2.โครงการอบรมพัฒนาศักยาภาพดานกฎหมายสําหรับ
รอยละของผูเขารวมอบรมมีความรูความเขาใจ
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และพนักงานเทศบาล
เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ตําบลยางฮอม

3.ติดตามและประเมินผลการ
1.จัดทํารายงานผลความสําเร็จของแผนปฏิบัติการดานการ
รายงานผลความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานตามแผน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นกับมาตรฐาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น
ความโปรงใส
กับมาตรฐานความโปรงใส

เปาหมายปงบประมาณ
2561
2 เรื่อง

รอยละ 75

รอยละ 75

1 รายงาน

ยุทธศาสตร 4: พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรฐานความโปรงใส : มิติที่ 4 การมีระบบ/กลไก จัดการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
แผนงาน : พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐ ในการปองกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐใหเจาหนาที่ทองถิ่นปฏิบัติงานโดยความโปรงใสและเปนธรรม และเพื่อปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
กิจกรรม/โครงการ
ดําเนินการ
เปาหมายปงบประมาณ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ปงบประมาณพ.ศ. 2561
2561
25612
ไมนอยกวา 3 ดาน

1. พัฒนาบุคลากรของ
1.1การสงขาราชการและเจาหนาที่เขารวมการประชุม
จํานวนดานที่เจาหนาที่ทองถิ่นไดรับการพัฒนา
หนวยงานใหมีความรู ในการ
อบรมสัมมานาที่เกี่ยวของกับ
ศักยภาพบุคลากรเพิ่มขึ้น
ปฏิบัติตรวจสอบ ดําเนินการ
1.1.1 ดานการปองกันและการปราบปรามการทุจริต
ดานวินัย หรือการปองกันและ
1.1.2 ดานทรัพยากรบุคคล
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
1.1.3 ดานการเงิน
1.1.4 ดานการตรวจสอบภายใน
อยางนอย 3 เรื่อง

มีหลักเกณฑวิธีการรับฟงขอรองเรียน/รองทุกข
2.การมีระบบกลไกการจัดการ 1. จัดทําหลักเกณฑวิธีการรับฟงขอรองเรียน/รองทุกข
รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
4 ชองทาง

จํานวนชองทางการรับฟงขอรองเรียนและการ
2.ประชาสัมพันธชองทางรองเรียน/แจงเบาะแส/ความ
แจงเบาะแสการทุจริต
คิดเห็น/เบาะแสการทุจริต
- ตูรับขอรองเรียน
- จัดสงขอรองเรียนทางไปรษณีย
- ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลยางฮอม
- เว็บไซต www.yanghom.go.th

