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คานา
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมี
แนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมาก
ขึ้นทุกปี เพื่อให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐมีความโปร่งใส และมีการดาเนินการถูกต้อง
ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ จะต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป โดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร
ปรับปรุงระบบ การปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมใน
การรณรงค์ และปลูกจิตสานึก ค่านิยมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภาครัฐและให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้องค์กรปราศจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบรวมทั้งปัญหาความเสื่อ มศรัทธา ในการบริหารราชการ จากปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงได้มีการ
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ซึ่งถือเป็นที่มามาของการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่ า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ โ ดยก าหนดไว้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ปี แ ละ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี ตามที่คณะกรรมการปปช. เสนอโดยให้หน่วยงานภาครัฐ ดาเนินการโดยคานึงถึง
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ นั้น
เทศบาลตาบลปราณบุรี ได้เห็นถึงความสาคัญในเรื่องนี้และเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวบรรลุ ผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม จึ งได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบประจาปี พ.ศ.
2563 ซึ่งเป็นแผนการปฏิบัติการที่มุ่งส่งเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้แก่ผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,
พนั กงานเทศบาล,และพนั กงานจ้าง ให้ มีการปฏิ บัติราชการให้มีความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิ บาลเป็น
แนวทางในการจัดทาแผนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ ตลอดจนการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนได้เข้ามามีส่ วนร่ว มในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและศรัทธาไว้วางใจในการบริการของเทศบาลตาบลปราณบุรี
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ส่วนที่ 1 บทนา
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บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลตาบลปราณบุรี
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลตาบลปราณบุรี มีวัต ถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือไม่ การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่น ได้แก่การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมี
วัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้การบริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในส่วนของเทศบาลตาบลปราณบุรี จาแนกเป็น 7
ประเภท ดังนี้
1) ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยของเทศบาลตาบลปราณบุรี
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) ความเสี่ยงอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดขึ้นจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม
5)สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของความเสี่ยงที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตของเทศบาลตาบลปราณบุรี สามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เคร่งครัด ไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิด
การทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยมสังคมทุนนิยมทาให้
คนในปั จ จุ บั น มุ่ง เน้ น ที่ การสร้ า งความร่ ารวย ด้ ว ยเหตุ นี้จึ ง เป็ น แรงจูง ใจให้ เจ้ า หน้า ที่ มีแ นวโน้ มที่ จ ะท าให้
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินโครงการ
ของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทาให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม รายได้พิเศษ ให้กับตนเองและครอบครัว
๖) การขาดคุณธรรม จริยธรรม ในสมัยก่อน ความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคนแต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อย
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาดย่อมจะทาการทุจริตฉ้อ
ราษฎรบังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกลงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลาดับต้นๆที่ขัดขวางการ
พัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็น
ภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อ
ต่อการทุจริตและมักจะปรากกฎข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือน
ต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณะ
ของประเทศไทยเรื่ อ งการทุ จ ริ ต มี ผ ลในเชิ ง ลบสอดคล้ อ งกั บ การจั ด อั น ดั บ ดั ช นีชี้ วั ด ภาพลั ก ษณ์ คอร์ รั ป ชั่ น
( Corruption Perception Index – CPI ) ลงเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดย
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – It) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทย
ระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 – 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่ในอันดับที่ 76 จาก
168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และ
ล่าสุ ดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 16 8
ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง แม้ว่า
ในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการป้องกันปราบปรามการทุจริต ว่าจะเป็น
ประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ( United Nations Convention
Against
Corruption- UNCAC ) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็น
ปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Retation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึด ติด
กับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม
ติดความสบายยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับ
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ได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ ว ผนวกกับ ปัจจั ยทางด้านการทางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่ว นไว้
ด้วยกันจึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาด
ความเข้มแข็ง ปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก
ปี พ.ศ. 2560จนถึงปีพ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางงคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิก เฉยต่อการทุจริ ตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ ร่วมมือจากฝ่ ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดทั้งชาติ
ต้านทุจริ ต” มีเป้าหมายหลั กเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption
Perceptions Index : CPI ) ได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้นการ
บริหารงานภาครัฐต้องมีธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรั ฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลัก
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) เทศบาลตาบลปราณบุรีจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ
ที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจ กรรม/มาตรการต่ างๆ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมอย่า งชั ดเจน อั น จะน าไปสู่ ก ารปฏิ บัติ อ ย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของบเทศบาล
ตาบลปราณบุรี
2) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตาบลปราณบุรีรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้ ก ารบริ ห ารราชการของเทศบาลตาบลปราณบุรีเป็น ไปตามหลั กบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ( Good Governmence )
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4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม ( peoples participation ) และตรวจสอบ ( Peoples
audit ) ของ ภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตาบลปราณบุรี
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตาบลปราณบุรี
4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตาบลปราณบุรี
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้ เกิดข้อสงสั ยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่ ง
ผลประโยชน์และแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตาบลปราณบุรี
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลปราณ
บุรีที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) เทศบาลตาบลปราณบุรีมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตาบลปราณบุรีรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต ( Anti – Corruption ) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาลรวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) เทศบาลตาบลปราณบุรีสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) เทศบาลตาบลปราณบุรีมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายใน
การเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

รายละเอียดแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปี 2563
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ยุทธศาสตร์

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ / งบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปี พ.ศ. 2563
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลปราณบุรี
แนวทาง

1. การสร้าง 1.1การสร้างจิตสานึก
สังคมที่ไม่ และความตระหนักแก่
ทนต่อการ บุคลากรทัง้ ข้าราชการ
ทุจริต
ประจาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้าราชการฝ่ายการเมือง
และฝ่ายสภาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์

1.2 การสร้างจิตสานึก
และตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ
(บาท)

1.1.1และ1.1.2
(1) กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานและ
ลูกจ้างของเทศบาล ประชาชน
นักเรียนและเยาวชน
1.2.1
(1) มาตรการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต
(2) โครงการการอบรมให้
ความรู้ตามแนวทางการพัฒนา
ไปสูส่ ังคมสุจริต
1.2.2
(1) โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลฯ

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
62 62 62 63 63 63 63 63 63 63

10,000

-

30,000

70,000
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แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
62 62 62 63 63 63 63 63 63 63

(ต่อ)
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต

ยุทธศาสตร์

(ต่อ)
1.2 การสร้างจิตสานึก
และตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น
1.3 การส่งเสริม
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

(ต่อ)
1.2.2
(2) โครงการส่งเสริมอาชีพใน
ชุมชน
1.3.1
(1) โครงการครอบครัว
คุณธรรมนาสังคมไทยเข็มแข็ง
(พาลูกจูงหลานเข้าวัด)
(2) โครงการแข่งขันกีฬา
โรงเรียน (บ้านปลายน้า)
(3) โครงการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ปราณบุรี (สอน ฤทธิ์เดช)
(4) กิจกรรมการเรียนการ
สอน หลักสูตร “ โตไปไม่โกง”
เด็กสร้างชาติ โรงเรียน
เทศบาลปราณบุรี (บ้านปลาย
น้า)

30,000

60,000

30,000
15,000

-

7
แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
62 62 62 63 63 63 63 63 63 63

(ต่อ)
(ต่อ)
1. การสร้าง 1.3 การส่งเสริม
สังคมที่ไม่ จิตสานึกและความ
ทนต่อการ
ตระหนักแก่เด็กและ
ทุจริต
เยาวชน

ยุทธศาสตร์

(ต่อ)
1.3.1
(5) กิจกรรมการเรียนการ
สอนหลักสูตร “ โตไปไม่โกง”
เด็กสร้างชาติโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลปราณบุรี (สอน ฤทธิ์
เดช)
1.3.2
(1) โครงการส่งเสริมและจัด
กิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาล
ตาบลปราณบุรี

-

100,000

1.3.3
(1) โครงการลูกเสือเนตรนารี
และยุวกาชาด

40,000

(2) โครงการวันเด็กแห่งชาติ

488,000

8
แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
62 62 62 63 63 63 63 63 63 63

2. การบริหาร 2.1 การบริหารราชการ
าชการเพื่อ เพื่อป้องกันการทุจริต
องกันการ
จริต

ยุทธศาสตร์

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

2.1.1
(1) กิจกรรมประกาศ
เจตจานงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2.2.1
(1) มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล (ถือปฏิบัตติ ามระเบียบ
ฯ)
2.2.2
(1) กิจกรรมการควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
(2) กิจกรรมการพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสดุ

-

-

-

-

9
แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
62 62 62 63 63 63 63 63 63 63

(ต่อ)
(ต่อ)
2. การบริหาร 2.2 มาตรการสร้าง
าชการเพื่อ ความโปร่งใสในการ
องกันการ
ปฏิบตั ิราชการ
จริต(ต่อ)

ยุทธศาสตร์

2.2.3
(1) มาตรการยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน

2.3 มาตรฐานการใช้
ดุลยพินิจและใช้อานาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

2.3.1
(1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคลากรใน
การดาเนินกิจกรรมการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์

2.4.1และ2.4.2
(1) โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาความเข้มแข็งของ
ครอบครัวในชุมชน (ครอบครัว
ตัวอย่าง)

2.3.2
(1) มาตรการการมอบอานาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบตั ิราชการ

-

-

-

20,000

10
แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
62 62 62 63 63 63 63 63 63 63

(ต่อ)
(ต่อ)
2. การบริหาร 2.5 มาตรการจัดการใน
าชการเพื่อ กรณีได้ทราบ หรือรับ
องกันการ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
จริต
การทุจริต

2.5.1
(1) มาตรการจัดทา
ข้อตกลงการปฏิบตั ิ
ราชการ
2.5.2
(1) มาตรการให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ

-

2.5.3
(1) มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิด
ชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

-

3. การ
3..1 จัดให้มีและเผยแพร่ 3.1.1, 3.1.2, และ 3.1.3
งเสริม
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
(1) โครงการจัดทาสื่อเผยแพร่
ทบาทและ
เป็นการอานวยความ
ารมีส่วนร่วม
สะดวกแก่ประชาชนได้มี ประชาสัมพันธ์
องภาค
ส่วนร่วม ตรวจสอบการ
ระชาชน
ปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

ยุทธศาสตร์

-

700,000

11
แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
62 62 62 63 63 63 63 63 63 63

3. การ
งเสริม
ทบาทและ
ารมีส่วนร่วม
องภาค
ระชาชน(ต่อ)

ยุทธศาสตร์

3..2 การรับฟังความ
คิดเห็นการรับรู้และ
ตอบสนอง เรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

3.2.1
(1) โครงการสนับสนุน
การจัดเวทีประชาคมใน
เขตเทศบาลฯ
(2) โครงการประชุม
คณะกรรมการชุมชน
3.2.3
(1) กิจกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

3.3.1, 3.3.2, และ 3.3.3
3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร (1) โครงการจัดทาแผนพัฒนา
กิจการขององค์กรปกครอง ของเทศบาล
ส่วนท้องถิ่น
3.3.2
(1) กิจกรรมการพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสดุ

60,000

168,000

-

25,000

-

12
แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
62 62 62 63 63 63 63 63 63 63

4. การ
สริมสร้างและ
รับปรุงกลไก
นการ
รวจสอบการ
ฏิบัติราชการ
ององค์กร
กครองส่วน
องถิ่น

4.1 มีการจัดวางระบบ 4.1.1
และรายงานการควบคุม (1) โครงการทารายงานการ
ภายในตามที่
ควบคุมภายใน
กระทรวงการคลัง
กาหนด
4.1.2
(1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน
4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการได้

-

-

-

4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
4.2.2
(1) กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ
4.2.3
(1) มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง

-

-

13
ยุทธศาสตร์

แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
62 62 62 63 63 63 63 63 63 63

(ต่อ)
4.3 การส่งเสริมบทบาท
4. การ
สริมสร้างและ การตรวจสอบของสภา
ท้องถิน่
รับปรุงกลไก
นการ
รวจสอบการ
ฏิบัติราชการ
ององค์กร
กครองส่วน
องถิ่น

4.3.1
(1) กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
4.3.2
(1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร

4.4 เสริมพลังการมีส่วน 4.4.1
ร่วมของชุมชน
(1) มาตรการเฝ้าระวังการ
(Community) และ
คอร์รปั ชั่นโดยภาคประชาชน
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต
4.4.2
(1) มาตรการการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต

-

-

-

-

ภาคผนวก

