แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 25๕๙

เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๙
หลักการเหตุผล
ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของ
รัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล
ดังนั้น เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและ
แก ไ ขป ญ หาการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ เป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เทศบาลตํ า บลเวี ย งเชี ย งแสน ได จั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 เพื่อใหทุกหนวยงานในเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามการทุจ ริ ต ทั้งนี้ ได มุงเน น ใหการดําเนิน การปองกัน และปราบปรามการทุจ ริตของเทศบาลตําบล
เวียงเชียงแสน เปนไปอยางตอเนื่อง สรางระบบราชการที่มีความโปรงใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผล
สัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิด
ความโปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม ในการรณรงคปลูกจิตสํานึกคานิยมของ
สังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งเปนเรื่องที่สอดคลองกับพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 254๖
ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค
เพื่ อ ส ง เสริ ม เสริ ม สร า ง จิ ต สํ า นึ ก และค า นิ ย มให ทุ ก หน ว ยงานของเทศบาลตํ า บลเวี ย งเชี ย งแสน
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน รวมทั้งการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกหนวยงานมี
วินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเปนกลไกในการแกไขปญหาการพัฒนา ตลอดจน เปนการวางรากฐาน
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสนไดอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
1. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสรางความรูความเขาใจแกผูบริหาร เจาหนาที่และประชาชน ใหปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกตการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
1.3 สงเสริมการเรียนรูหรือการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกทุกหนวยงาน
2. สงเสริมใหเ จาหนาที่ทุกระดับไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาที่ดว ยหลักธรรมาภิบ าล คุณธรรมและ
จริยธรรม
2.1 สงเสริมใหเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน มีความรู ความเขาใจ รวมทั้งมีการฝกอบรม
เพื่อใหปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม
2.2 ส งเสริ มให เ จ าหน าที่ ของเทศบาลตําบลเวีย งเชียงแสน ไดป ระพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุ ม กํ ากั บ ดู แ ล การปฏิ บั ติ ง าน การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นของเจ า หน า ที่ ของเทศบาลตํ า บล
เวียงเชียงแสนใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
3. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต โดยใหยึดถือ
เปนคานิยมกระแสหลักของชาติ
3.1 สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสนปฏิบัติหนาที่ราชการดวย
ความซื่อสัตยสุจริตเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
3.2 รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหสังคมมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3.3 สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
3.4 สงเสริม สนับสนุน ใหทุกหนวยงานรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วัตถุประสงค
เพื่อประสานความรวมมือระหวางหนวยงานของเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสนในการปองกันและแกไข
ป ญ หาการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ส ง เสริ ม บทบาทและการมี ส ว นร ว มของภาคประชาชนในการติ ด ตาม
ตรวจสอบการทุจริ ตหรือประพฤติ มิช อบในเทศบาลตําบลเวีย งเชีย งแสน เสริมสรางและพัฒนาเครือขายภาค
ประชาชนใหเปนกลไกในการตรวจสอบ ถวงดุล รวมถึงการสรางหลักประกันความปลอดภัย ในการแจงขอมูลหรือ
เบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
1. บูรณาการระหวางหน วยงานภายในเทศบาลตําบลเวียงเชีย งแสน กั บองคกรทุกภาคส วนในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.1 ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
กับองคกรทุกภาคสวน
1.2 ใหมีการจัดตั้ง “ศูนยการขาวกลาง” เพื่อดําเนินการจัดระบบการขาว เก็บรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน ตลอดจนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารดานการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน จากทุกหนวยงาน เพื่อนําไป
ประมวล วิเคราะห เพื่อใชในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
1.3 สงเสริม สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานสื่อสารมวลชน ใหมีความเขมแข็ง และเปน
อิสระในการทําหนาที่ตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ
1.4 สงเสริม สนับสนุนให มีระบบอินเทอรเน็ตเพื่อทําการเผยแพร ประชาสัมพันธในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน โดยใหมีเว็บบอรดเพื่อติดตอสื่อสารระหวางกัน
2. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
2.1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหภาคประชาชนมีความตื่นตัวตอสภาพปญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
2.2 สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหมีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคล หนวยงานหรือขอมูลนั้น
2.3 สงเสริมสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร
2.4 กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหไดรับรางวัลตอบแทน
2.5 ใหองคกรหรือบุคลากรดานสื่อสารมวลชนเปนสื่อกลางในการแสวงหาความรวมมือ เพื่อการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของ
เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
วัตถุประสงค
มุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถว งดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ สงเสริมการกระจายอํานาจสูระดับกอง สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แกไข และพัฒนาเทศบัญญัติขอบังคับ
ที่เอื้อประโยชนตอการทุจริตหรือเปนอุปสรรคตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ
1.1 ใหทุกหนวยงานในเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสนที่มีพันธกิจดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต มีโครงสรางของหนวยงานอัตรากําลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่ เหมาะสมสอดคลองกับ
ภารกิจและความรับผิดชอบ
1.2 ใหหนวยงานในเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน สรางระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ โดย
กําหนดใหแยกอํานาจการบริหารงานออกจากอํานาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถวงดุล หรือยับยั้งอีกอํานาจ
หนึ่งได
1.3 สนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจระหวาง หนวยงานของเทศบาลตําบล
เวียงเชียงแสนดวยกันเอง
1.4 ใหหนวยงานทุกหนวยงาน ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใชอํานาจในการ ปฏิบัติงาน
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตดวยความรวดเร็วตอเนื่องและเปนธรรม
2. สรางกลไกความรวมมือระหวางเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน กับภาคเอกชนใหมีศักยภาพ ในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรว มมือระหว างเทศบาลตํ าบลเวียงเชี ยงแสนกับ
ภาคเอกชนหรือหนวยงานตรวจสอบภายนอก ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบของเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
วัตถุประสงค
มุงพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไขสภาพปญหาการทุจริตใหเปนระบบอยางตอเนื่อง
สรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาคสวน
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
1.1 กําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐตองรับการฝกอบรมหลักสูตรดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งในและตางประเทศเพื่อใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิชาชีพ
1.2 จัด ตั้งศู นยขอมูล ความรูทางวิ ชาการเพื่อใหมีกระบวนการเรียนรู และการถ ายทอดความรู
ตลอดจนใหมีการศึกษาตัวอยางกรณี (case study)

ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมใหทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน ปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรการ/แนวทาง
ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

1.ส งเ ส ริ ม พั ฒน า 1.1 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่ม
คุณธรรมจริยธรรมและ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านและประโยชน สุ ข ของ
ประชาชน
จิตสํานึกที่ดี
2. สงเสริ มใหบุคลากร ๒.๑ โครงการอบรมกลุม แกนนําการบริหารงานใน
ทุ ก ระดั บได เรี ย นรู ชุมชนเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
และปฏิ บั ติ งานตาม
หลั กธรรมาภิ บาล
มีจริยธรรม

ปงบประมาณ

หมายเหตุ

255๙
๖๐๐

2๕,๓๕0

ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการ/แนวทาง
ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ปงบประมาณ

หมายเหตุ

255๙

1.บูรณาการระหวาง 1.๑ จัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขและศูนยดํารง
หน วยงานใ น ก า ร ธรรม
ป อ งกั น และแก ไ ข
ป ญ ห า ก า ร ทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ

-

ไมใชงบประมาณ

๒.สงเสริมการมีสวน ๒.๑ แตงตั้งประชาชนรวมเปนคณะกรรมการในการ
รวมของประชาชน ดําเนินงานตางๆของเทศบาล

-

ไมใชงบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
ปงบประมาณ
มาตรการ/แนวทาง
ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

หมายเหตุ

ป
255๙

1. จั ด ทํ า ร ะ บ บ ๑.๑ จั ดทํ ากิ จกรรมเผยแพร ข อมู ลขาวสาร ราคากลาง
ตรวจสอบ ควบคุมและ ทางประกาศและเวปไซต
ถวงดุลใหเหมาะสม

-

ไมใช
งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน
ปงบประมาณ
มาตรการ/แนวทาง
ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

หมายเหตุ

ป
255๙

1.พัฒนาสมรรถนะและ ๑.๑ จัดสงเจาหนาทีเ่ ขาอบรมหลักสูตรการปองกัน งบเดินทางไป
ขี ดคว ามสามารถ และปราบปรามการทุจริต ที่หนวยงานตางๆจัดขึ้น ราชการ
เจ าหน าที่ รั ฐในการ
ป องกั นและแก ไข
ป ญหาการทุ จริ ตและ
ประพฤติมิชอบ

งบเดินทางไป
ราชการ

