ประกาศเทศบาลตาบลท่าสาย
เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ของเทศบาลตาบลท่าสาย
---------------------ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทาง
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ มติคณะรัฐมนตรี
ได้พิจารณาและมีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ
เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้น มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ได้กาหนด
ให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล นัน้
เทศบาลตาบลท่าสาย ได้จัดทาแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของเทศบาลตาบลท่าสาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลท่าสาย
เป็นไปตามวัตถุประสงค์จึงประกาศใช้แผนดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชัยยศ หม่อมพกุล)
นายกเทศมนตรีตาบลท่าสาย
ร่าง...............................
พิมพ์.............................
ตรวจ.............................
ทาน..............................

คาสั่งเทศบาลตาบลท่าสาย
ที่ ๒๖๑ /๒๕๖๐
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
-------------------------------------------ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทาง
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้น
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นนโยบายสาคัญ
ของรัฐบาล นัน้
เพื่อให้การจัดท าแผนปฏิบัติ การป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของเทศบาลต าบลท่ า สายเป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ จึ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการฯ
ประกอบด้วย
๑. นายกเทศมนตรี
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดเทศบาล
กรรมการ
๓. รองปลัดเทศบาล
กรรมการ
๔. หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
กรรมการ
๕. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
๖. ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
๗. หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
กรรมการ
๘. นักตรวจสอบภายใน
กรรมการ
๙. นิตกิ ร
กรรมการและเลขานุการ
ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่พิจาณากลั่นกรองศึกษาข้อมูลนามากาหนดเป็นจัดทาแผนปฏิบัติ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของเทศบาลตาบลท่าสาย
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ร่าง...............................
(นายชัยยศ หม่อมพกุล)
นายกเทศมนตรีตาบลท่าสาย

พิมพ์.............................
ตรวจ.............................
ทาน..............................

ประกาศเทศบาลตาบลท่าสาย
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตาบลท่าสาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
---------------------ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิ ชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทาง
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้น
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นนโยบายสาคัญ
ของรัฐบาล นัน้
เทศบาลตาบลท่าสายได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตาบลท่าสาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้การจัดทา
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลท่าสายเป็นไปตามวัตถุประสงค์
จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชัยยศ หม่อมพกุล)
นายกเทศมนตรีตาบลท่าสาย

ร่าง...............................
พิมพ์.............................
ตรวจ.............................
ทาน..............................

แผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เทศบาลตาบลท่าสาย
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โทร. ๐-๕๓๗๗ ๓๙๕๑ โทรสาร.๐-๕๓๗๗ ๓๙๕๑
https:/www.tumboltasai.go.th

คานา
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องทาให้เกิด
ความเสียหายในวงกว้างโดยส่ งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจระบบสังคมระบบการเมืองการปกครองและ
การบริหารราชการเป็นอย่างมากการแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่ งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมและ
จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกันโดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบมีวินัยตลอดจนค่านิยม
อื่นๆที่ถูกต้องรวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช. ได้มีคาสั่งที่๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กาหนดมาตรการ
หรือ
แนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและ
ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม งานนิติการ สานักปลัดเทศบาล
ตาบลท่าสาย จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลท่าสายประจาปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลตาบลท่าสายให้บรรลุเป้าหมายและ
ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ก าหนดไว้ แ ละเป็ น การถื อ ปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
(คสช.) ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่ งเป็นนโยบาย
ระดับชาติด้วย
งานนิติการ
สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลท่าสาย

สารบัญ
หน้า
๑. คานา
๒. หลักการและเหตุผล
๓. วิสัยทัศน์
๔. พันธกิจ
๕. ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลท่าสาย
๖. ยุทธศาสตร์ที่๑“สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
๗. ยุทธศาสตร์ที่๒“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
๘. ยุทธศาสตร์ที่๓“พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
๙. ยุทธศาสตร์ที่๔ “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
๑๐. ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลตาบลท่าสายประจาปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑
๑๑. ภาคผนวก
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แผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลตาบลท่าสาย
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐
หลักการเหตุผล
เทศบาลตาบลท่าสายเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อานาจรัฐในการปกครอง
และบริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆซึ่งดาเนิน
การแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีความเข้าใจใน
สภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลางในการปฏิบัติงาน
และ การดาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติซึ่งอาจมี
สาเหตุ มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือได้ใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทย
ที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานและนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงขนาดและความสลับซับซ้อนของปัญหา
ทุจริตซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช).ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐโดย
ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการตรวจสอบ
เฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้ประกอบกับนโยบายของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่๑๒ กันยายน
๒๕๕๗ ก็ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผ่ นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตกับ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติเมื่อวั นที่ ๓ ธัน วาคม๒๕๕๗และ
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่๒๔กุมภาพันธ์๒๕๕๘ให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทจริตระยะที่๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติโดยกาหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนพัฒนาสี่ปีและเป็นการสอดคล้องกับการกาหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ธันวาคม ๒๕๕๗โดยทางสานักงานป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
การดาเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสานักงานป.ป.ช. เข้า
ด้วยกันและสร้างเครื่องมือประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Base) และหลักฐานเชิง
ประจักษ์(Evidence Base) โดยมีเป้าหมายคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายทั้ง ๗,๕๗๑ แห่งโดยมุ่งหวังให้
เกิดการบริหารงาน
ที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนาผลที่ได้จากการ
ประเมินเพื่อใช้ในการกาหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาล และป้องกันการทุจริตพัฒนาคุณธรรมและความ
โปร่ ง ใสขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ให้ มี ภ าพลั ก ษณ์ ที่ ดี ขึ้ น ในอนาคตและเป็ น การปฏิ บั ติ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

-๒ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตาบลท่าสายจึงได้จัดแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบของภาครัฐประจาปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ ของเทศบาลตาบลท่าสายและเพื่อให้ทุกหน่วยงานในเทศบาล
ตาบลท่าสาย ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลท่าสาย
ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้ก ารดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลท่าสายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
สร้ างระบบราชการที่ มี ค วามโปร่ งใสจัด ระบบการตรวจสอบและประเมิน ผลสั ม ฤทธิ์ ตามมาตรฐานคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม
ความคุ้ ม ค่ า เปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสาร ปรั บ ปรุ ง ระบบการปฏิ บั ติ ง านให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใสมี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้
ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุ จริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
เทศบาลตาบลท่าสาย ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจึงได้จัด ทาแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีประมาณ๒๕๕๙เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการดาเนินการ เรื่อง
โปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-ITA)
ประจาปี๒๕๕๘อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรให้สามารถทางานด้วยความโปร่งใสตามหลักนิติธรรม
หลักคุณธรรมโดยประชาชนมีส่วนร่วมสามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบตลอดจนสามารถตรวจสอบ
ได้และเป็นไปตามแผนจังหวัดสุรินทร์ใสสะอาด
วิสัยทัศน์
“เทศบาลตาบลท่าสายยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลรวมพลังต้านการทุจริต ”
พันธกิจ ( Mission )
๑. เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลท่าสาย
๒. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของเทศบาลตาบลท่าสาย
๓. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๔. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตาบลท่าสายให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
๕. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลตาบลท่าสายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

-๓-

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลท่าสาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป้าหมาย
“สร้างสังคมทีไ่ ม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานของเทศบาลตาบลท่าสายบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีทัศนคติวิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเทศบาลตาบลท่าสายรวมทั้งการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานมีวินัยเคารพกฎหมาย
กฎและระเบียบที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลท่าสายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต่อต้านการทุจริต
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ให้มีจิตสาธารณะ
๒.ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริตนาหลัก
๒.๑ น าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาปรั บใช้ ในการกล่ อ มเกลาทางสั ง คมและการ
ปฏิบัติงาน
ต่อต้านการทุจริต
๒.๒พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
๓.๑สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
๓.๒สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/
หรือ
กฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
และเหตุผล
๓.๓บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

-๔ยุทธศาสตร์ที่ ๒“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
เป้าหมาย
๑. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
๒. ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ยึดถือปฏิบัติของพนักงาน/พนักงจ้าง เทศบาลตาบลท่าสาย บริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลโดยมี กรอบนโยบายและคู่มือการดาเนินการ/การทารายงานสรุป เพื่อใช้ในการติดตาม
ประเมินผลเพื่อมิให้เกิดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตาบลท่าสาย รวมทั้งการรณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานมีวินัยเคารพกฎหมาย กฎและระเบียบที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการ
พัฒนาตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลท่าสายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑.วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
๑.๑ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
๑.๒ พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๓ พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายทีผ่ ิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม
๑.๔ กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ
๒. ส่งเสริมให้มกี ารศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและ

-๕ยุทธศาสตร์ที่ ๓“พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
เป้าหมาย
๑.กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการทางาน
เชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
๒. มีการบูรณาการ การทางานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต
๓. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต
วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพส่งเสริมการกระจายอานาจสู่ระดับกองสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
กับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเทศบัญญัติข้อบังคับ
ที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
๒.๑พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
๒.๒พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ในการป้องกันการทุจริต
๒.๓เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการ
ป้องกัน
การทุจริต
๒.๔พัฒนากลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต
๒. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
๒.๑สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
๒.๒กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
๓. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
๓.๑พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มี
ความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
๓.๒ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สาหรับการป้องกันการทุจริต

-๖ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
เป้าหมาย
๑.การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๒.คดีการทุจริตและการกระทาทุจริตลดน้อยลง
วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งพัฒนาระบบการร้องเรียนของหน่วยงานให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง หรือจัดส่งเอกสาร เพิ่มการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
แก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่องสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสาน
การปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันการทุจริต
๑.๑ การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้
มี
ความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
๑.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน

-๗ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลตาบลท่าสายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป้าหมาย “สร้างสังคมที่ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ
มาตรการ/แนวทางดาเนินการ
๑.พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสานึกใน
การบริการสาธารณะ

บุคลากรในสังกัด
เทศบาลตาบลท่าสาย
ร้อยละ ๘๐
๒.นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการดาเนินชีวิต บุคลากรในสังกัด
ใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
เทศบาลตาบลท่าสาย
ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
บุคลากรของเทศบาลตาบลท่าสาย
ร้อยละ ๘๐
๓.พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การ
โครงการจัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ทางานให้ บุคลากรในสังกัด
ป้องกันการทุจริตตาม
เป็นเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในเรื่องแนวทางปรัชญา เทศบาลตาบลท่าสาย
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละ ๘๐
๔..สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อ
ให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการ
เหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคม ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิด
และ/หรือกฎหมายและผลักดันให้เกิดการลงโทษ ต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย
ทางสังคม (Social Sanction) และทาง
กฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล

พนักงานเจ้าหน้าที่ /
ฝ่ายปกครอง ๑๓
หมู่บ้าน

งบประมาณ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ/
ดาเนินการ
สนับสนุน
ไม่ใช้
๑ ต.ค.๕๙ - ฝ่ายอานวยการ
งบประมาณ ๓๐ก.ย.๖๐ สานักปลัดเทศบาล
ไม่ใช้
๑ ต.ค.๕๙ งบประมาณ ๓๐ก.ย.๖๐

สานักปลัดเทศบาล

ไม่ใช้
๑ ต.ค.๕๙ งบประมาณ ๓๐ก.ย.๖๐

สานักปลัดเทศบาล

ไม่ใช้
๑ ต.ค.๕๙ งบประมาณ ๓๐ก.ย.๖๐

สานักปลัดเทศบาล

-๘มาตรการ/แนวทางดาเนินการ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม
ให้ความร่วมมือ/สนับสนุนกิจกรรม
การดาเนินงานของทุกภาคส่วนในเรื่องการ
ต่อต้านทุจริต

เป้าหมาย
บุคลากรในสังกัด
เทศบาลตาบลท่าสาย
ร้อยละ ๘๐

งบประมาณ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ/
ดาเนินการ
สนับสนุน
ไม่ใช้
๑ ต.ค.๕๙ - สานักปลัดเทศบาล
งบประมาณ ๓๐ก.ย.๖๐

-๙ยุทธศาสตร์ที่ ๒“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
เป้าหมาย
๑. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
๒. ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรการ/แนวทางดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

๑.๑การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบาย

ลงประกาศประชาสัมพันธ์นโยบายต่างๆบนฐาน เผยแพร่ให้ราษฎร/
ธรรมภิบาล ในเว็บไซด์เทศบาล
ผู้สนใจได้รับทราบ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ/
ดาเนินการ
สนับสนุน
ไม่ใช้
๑ ต.ค.๕๙ - สานักปลัดเทศบาล
งบประมาณ ๓๐ก.ย.๖๐

๑.๒ พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตาม
หลักธรรมาภิบาล
๑.๓พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่
ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

จัดทาคู่มือคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักธรรมาภิบาล
มีการจัดการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ทุกช่องทาง

ผู้บริหารท้องถิ่น/
พนักงานเทศบาล
อย่างน้อย 3 ช่องทาง

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

๑ ต.ค.๕๙ ๓๐ก.ย.๖๐
๑ ต.ค.๕๙ ๓๐ก.ย.๖๐

สานักปลัดเทศบาล

๑.๔ กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
การใช้จ่ายงบประมาณ
๒.๑ เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบาย
อย่างโปร่งใสและ

จัดทาสรุปผลการการวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
การใช้จ่ายงบประมาณ
จัดทาสรุปผลการดาเนินงานตามเทศบัญญัติ
งบประมาณร่ายจ่ายประจาปี

๑ ครั้งต่อปี

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

๑ ต.ค.๕๙ ๓๐ก.ย.๖๐
๑ ต.ค.๕๙ ๓๐ก.ย.๖๐

หน่วยตรวจสอบภายใน

๑ ครั้งต่อปี

งบประมาณ

สานักปลัดเทศบาล

สานักปลัดเทศบาล

-๑๐ยุทธศาสตร์ที่ ๓“พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
เป้าหมาย
๑. กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการทางานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
๒. มีการบูรณาการการทางานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต
๓. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินการ
๑.๑พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไข
ปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
๑.๒ พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการ
ระหว่างภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ในการป้องกันการทุจริต
๑.๓เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบ
การป้องกันการทุจริต
๑.๔พัฒนากลไกการกากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการป้องกันการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

ประกาศนโยบายการลงโทษกับผู้ทุจริตอย่าง
ผู้บริหาร/พนักงาน
จริงจัง
เทศบาล
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน/เวที ๑๓ หมู่บ้าน
ประชาคม

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ/
ดาเนินการ
สนับสนุน
ไม่ใช้
๑ ต.ค.๕๙ - สานักปลัดเทศบาล
งบประมาณ ๓๐ก.ย.๖๐
ไม่ใช้
๑ ต.ค.๕๙ - สานักปลัดเทศบาล
งบประมาณ ๓๐ก.ย.๖๐

แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจาก
ภาคประชาชน

ไม่ใช้
๑ ต.ค.๕๙ งบประมาณ ๓๐ก.ย.๖๐

กองคลัง

ไม่ใช้
๑ ต.ค.๕๙ งบประมาณ ๓๐ก.ย.๖๐

ทุกกองในสังกัด
เทศบาลตาบลท่าสาย

มีการแต่งตั้งคณะกรรมติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าสายจากภาค
ประชาชน

เป้าหมาย

โครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานทุก
โครงการ
ภาคประชาชนอย่าง
น้อย ๒ คน

งบประมาณ

-๑๑มาตรการ/แนวทางดาเนินการ
๒.๑สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

จัดกิจกรรมคัดเลือก เชิดชูบุคลากรที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต
๒.๒ กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผล มีแผนการตรวจสอบประจาปีในภารกิจด้าน
การนาข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
การเงินการคลังของเทศบาลพร้อมรายงานผล
ให้ผู้บริหารรับทราบ
๓.๑พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากร
จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการ
ด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
๓.๓ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ โครงการจัดอบรมการป้องกันการทุจริต
สาหรับการป้องกันการทุจริต

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้บริหาร/พนักงาน
เทศบาลตาบลท่าสาย
มีการรายงานอย่าง
น้อย ๓ ครั้งต่อปี

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ/
ดาเนินการ
สนับสนุน
-ไม่ใช้
๑ ต.ค.๕๙ - สานักปลัดเทศบาล
งบประมาณ ๓๐ก.ย.๖๐
ไม่ใช้
๑ ต.ค.๕๙ - หน่วยตรวจสอบภายใน
งบประมาณ ๓๐ก.ย.๖๐

ผู้บริหาร/พนักงาน
เทศบาลตาบลท่าสาย

๑๐๐,๐๐๐ ๑ ต.ค.๕๙ ๓๐ก.ย.๖๐

สานักปลัดเทศบาล

ผู้บริหาร/พนักงาน
เทศบาลตาบลท่าสาย/
ผู้สนใจ

๓๐,๐๐๐

สานักปลัดเทศบาล

๑ ต.ค.๕๙ ๓๐ก.ย.๖๐

-๑๒ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
เป้าหมาย
๑.การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๒.คดีการทุจริตและการกระทาทุจริตลดน้อยลง
มาตรการ/แนวทางดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

๑.๑ การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน
ของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มี
ความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย

มีการดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงหรือ อย่างน้อย ๒ ช่องทาง
ผ่านระบบโซเซียลเน็ตเวิร์ค(Fackbook,เว็บไซด์
เทศบาล)

๑.๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
ต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน

จัดทาแผนผังการทาระยะดาเนินการในเรื่อง
ร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน

มีแผนผังกระบวนงาน
และระยะเวลา
ดาเนินการแจ้งให้ผู้
ร้องทราบ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ/
ดาเนินการ
สนับสนุน
ไม่ใช้
๑ ต.ค.๕๙ - สานักปลัดเทศบาล
งบประมาณ ๓๐ก.ย.๖๐
ไม่ใช้
๑ ต.ค.๕๙ งบประมาณ ๓๐ก.ย.๖๐

สานักปลัดเทศบาล

ภาคผนวก

