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ประจาปี พ.ศ.2562
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จัดทาโดย
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

คานา
ตามที่ เทศบาลตาบลสิ ริ เวียงชัยได้ จัดทาแผนปฏิบัติ การปู องกัน การทุ จริต (พ.ศ. 25622564) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564 )
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจถึงกรอบและแนวทางการปฏิบัติงาน
อันจะนาไปสู่การปรั บปรุงการดาเนินงานปูองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการปูองกันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันสาหรับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทางานให้บังเกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นกลไกสาคัญในการปูองกันไม่ให้ มีการใช้
อานาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนึ่งด้วย
คณะทางาน จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ประจาปี พ.ศ.๒๕๖2 ให้สอดคล้อง
กับ กับยุ ทธศาสตร์ ช าติว่าด้วยการปู องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) ของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ประกอบกับ กรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency
Assessment: ITA)ประกอบด้วย ๔ มิติ ดังนี้
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ ๔ การเสริ มสร้ างและปรับปรุ งกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ ราชการขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะทางาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตประจาปี พ.ศ.๒๕๖2 จะเป็น
ประโยชน์ในการดาเนินการปูองกันการทุจริต ของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มี
ส่วนช่วยให้คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ได้แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เป็นรูปธรรมด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต และเพื่ อบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)ที่กาหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต”

คณะทางาน
จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย

สารบัญ
หน้า
คานา
ส่วนที่ ๑ บทนา
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
- หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย)
- วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
- เปูาหมาย
- ประโยชน์ของการจัดทาแผน
ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตประจาปี พ.ศ. 2562
ของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจานวนงบประมาณที่ดาเนินการ
แยกตาม ๔ มิติ
ภาคผนวก

2
3
4
4
4
6
7
16

ส่วนที่ 1
บทนา
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การ
กระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์สาคัญ
เพื่อให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจาการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาค
ส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
2. สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแต่
พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ทาให้
เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมนิยม ทาให้คนในปัจจุบัน
มุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบ การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิง
นโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน
ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้น
จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
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5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต
เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทาให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่า
เป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนที่
มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริต
เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์
บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
3. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึด
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ส่วน
การกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบที่กฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม นอกจากนี้ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน กาหนดให้การบริหารราชการซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือ งที่ดี และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาใน
ระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่สาคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอง และปัญหาการกากับดูแลโดยองค์กรที่มี อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มีส่วนทาให้การ
บริหาราชการขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นส่ วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่
เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระทาในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
จากสภาพปั ญหาที่พบในองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นตามสื่ อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ อประชาสั มพันธ์จะพบว่า
ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจานวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา
ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานการตรวจสอบการทางานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนสาคัญที่จะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริตหรือการ
ทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กรซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆตาแหน่ง
จะต้องมีจิ ตส านึ กค่า นิ ย ม ทัศนคติ ที่ชื่น ชม ยอมรับหลั กคุ ณธรรม จริยธรรม ประกอบหลั กการใช้ก ฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่น
และประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอ
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เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่ จะ
เป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการปูองกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ได้เข้า
ร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการปู องกันการทุจริตแล้วก็ทาให้ ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลักการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
4. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1. เพื่อให้ เทศบาลตาบลสิริ เวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ
ขับเคลื่อนมาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้า งให้บุคลากร ของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้
ปฏิบั ติ ร าชการโดยยึ ดหลั กธรรมาภิบ าลมาตรฐานทางคุณธรรม จริ ยธรรม และการบริห ารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
4. เพื่อให้ระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
5. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการปูองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและ
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง
5. เป้าหมาย
1. ข้าราชการทั้งฝุ า ยการเมืองและฝุ ายประจาของเทศบาลตาบลสิ ริเ วียงชั ย อ าเภอเวียงชัย จั งหวั ด
เชีย งราย ตลอดจนประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสั ตย์ สุ จริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้
ตาแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝุาย
2. เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกัน
ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง
3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกัน และ ปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ
4. เทศบาลตาบลสิ ริ เวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย สามารถพัฒ นาระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม
5. เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต
6.ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1.คณะกรรมการ/สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลสิริ
เวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีจิตสาสานึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
5

2. ประชาชนมีจิตสานึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝูาระวังการทุจริตของเทศบาลตาบลสิริ
เวียงชัย อาเภอเวีย งชัย จังหวัดเชีย งราย มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้ งานมี
ประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
4. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต
5. เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน
ราชการ ประชาชนในการปูองกันการทุจริต

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี พ.ศ.2562
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

หมายเหตุ : บางโครงการ/กิจกรรมเป็นการดาเนินการ
โดยไม่ใช้งบประมาณ
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี พ.ศ.2562
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ปี2562
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

แผนดาเนินการไตร
มาสที่

งบประมาณ
(บาท)
1
1.การ
1.1 การสร้าง
1. โครงการฝึกอบรมสร้าง 30,000
สร้าง
จิตสานึกและความ คุณธรรม จริยธรรม
สังคมที่ ตระหนักแก่
2.มาตรการ “ส่งเสริมการ
ไม่ทนต่อ บุคลากรทั้ง
ปฏิบัติงานตามประมวล
การ
ข้าราชการการเมือง จริยธรรมของเทศบาล
ทุจริต
ฝุายบริหาร
ตาบลสิริเวียงชัย
ข้าราชการการเมือง 3.โครงการส่งเสริม
5,000
ฝุายสภาท้องถิ่น
คุณธรรมและจริยธรรมใน
และฝุายประจาของ การปูองกันการทุจริต
เทศบาลตาบลสิริ
4.กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
เวียงชัย
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับพนักงานของ
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
5.มาตรการ “จัดทาคู่มือ
การปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน”
1.2 การสร้าง
1.โครงการปลูกปุาเฉลิม
10,000
จิตสานึกและความ พระเกียรติ
ตระหนักแก่
2.โครงการปล่อยพันธ์
10,000
ประชาชนทุกภาค ปลาเฉลิมพระเกียรติ
ส่วนในท้องถิ่น
3.โครงการรณรงค์ต่อต้าน 20,000
ยาเสพติดโลก
4.โครงการเศรษฐกิจ
50,000
พอเพียงตามแนว
พระราชดาริ
5.โครงการเสริมสร้าง
30,000
ความปรองดองสมานฉันท์
ในชุมชน
6.โครงการลดขยะและคัด 20,000
แยกขยะในเขตพื้นที่ ทต.
สิริเวียงชัย

2

3

หมายเหตุ

4
ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ
ไม่ได้ใช้
งบประมาณ
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ปี2562
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
7.โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย ความเสมอ
ภาค
8.โครงการส่งเสริม
กิจกรรมด้านอาชีพ
ประชาชน
1.โครงการวันเด็กแห่งชาติ

แผนดาเนินการไตร
มาสที่

งบประมาณ
(บาท)
1
30,000

2

3

หมายเหตุ

4

60,000

1.3 การสร้าง
10,000
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน
มิติที่ 1
รวม
2 มาตรการ 1 กิจกรรม 275,000
11 โครงการ
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ปี2562
มิติ
2. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ปูองกัน
การ
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ
2.1 แสดงเจตจานง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร
2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
1.กิจกรรมประกาศ
เจตจานงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารของ
ทต.สิริเวียงชัย
1.มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล
2.มาตรการออกคาสั่ง
มอบหมายของ
นายกเทศมนตรี ปลัด
เทศมนตรีและหัวหน้า
ราชการ เทศบาลตาบลสิริ
เวียงชัย
2.มาตรการออกคาสั่ง
มอบหมายของ
นายกเทศมนตรี ปลัด
เทศมนตรีและหัวหน้า
ราชการ เทศบาลตาบลสิริ
เวียงชัย
3.กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน”
4.กิจกรรม”ควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี”
5.กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ”
6.กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ”

แผนดาเนินการไตร
มาสที่

งบประมาณ
(บาท)
1
30,000

2

3

หมายเหตุ

4

10,000
-

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

-

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

-

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

-

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

-

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

-

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ
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ปี2562
มิติ

ภารกิจตามมิติ

2.3 มาตรการใช้
ดุลพินิจและใช้
อานาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมือง
ที่ดี

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่หน่วย
งาน/บุคคลในการ
ดาเนินประพฤติ
ปฏิบัติให้เป็นที่
ประจักษ์

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

แผนดาเนินการไตร
มาสที่

งบประมาณ
(บาท)
1
7.กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัด
จ้าง
8.กิจกรรมการให้บริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียม
และไม่เลือกปฏิบัติ
9.โครงการจ้างสารวจ
15,000
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
1.กิจกรรมลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
2.มาตรการการมอบ
อานาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การเพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
3.มาตรการมอบอานาจ
ของนายกเทศมนตรี

-

4.มาตรการการออกคาสั่ง
มอบหมายของนายกฯ
ปลัด เทศบาลและหัวหน้า
ส่วนราชการ
1.โครงการคนดีศรีสิริเวียง
ชัย
2.โครงการปราชญ์
ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.โครงการวันเทศบาล

-

-

2

3

หมายเหตุ

4
ไม่ได้ใช้
งบประมาณ
ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

ไม่ได้ ใช้
งบประมาณ
ไม่ได้ ใช้
งบประมาณ
ไม่ได้ ใช้
งบประมาณ
ไม่ได้ ใช้
งบประมาณ

10,000
15,000
5,000
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ปี2562
มิติ

ภารกิจตามมิติ
2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต

มิติที่ 2

รวม

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
1.มาตรการ “จัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ”
2.กิจกรรม “การจัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล
ตาบลสิริเวียงชัย
3.กิจกรรมให้ความ
ร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบที่ได้ดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
4.มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”
5.มาตรการจัดทาคูม่ ือ
การปฏิบัติงานเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
8 มาตรการ
10 กิจกรรม
4 โครงการ

แผนดาเนินการไตร
มาสที่

งบประมาณ
(บาท)
1
-

2

3

หมายเหตุ

4
ไม่ได้ ใช้
งบประมาณ

-

ไม่ได้ ใช้
งบประมาณ

-

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

-

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

-

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

45,000
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ปี2562
มิติ
3.การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน

ภารกิจตามมิติ
3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นการ
อานวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับฟังและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
1.มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ ”
2.กิจกรรม “อบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล
ตาบลสิริเวียงชัย
3.กิจกรรม “การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ
และทรัพย์สินของ
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
และการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง”
4.มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลตาบลสิริเวียง
ชัย”
1.โครงการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี/
แผนชุมชน/แผน
ดาเนินงานและการ
ติดตามประเมินผลแผน
2.กิจกรรมดาเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนเทศบาลตาบล
สิริเวียงชัย
3.โครงการเทศบาลสิริ
เวียงชัย สัญจรพบ
ประชาชน

แผนดาเนินการไตร
มาสที่

งบประมาณ
(บาท)
1
30,000

-

2

3

หมายเหตุ

4

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

5,000

-

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

20,000

-

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

5,000
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ปี2562
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

4.มาตรการแก้ไขเหตุ
ราคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
5.กิจกรรมรายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ
3.3 การส่งเสริมให้ 1.มาตรการแต่งตั้ง
ประชาชนมีส่วน
คณะกรรมการสนับสนุน
ร่วมบริหารกิจการ การจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครอง เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
ส่วนท้องถิ่น
2.มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง
3.กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล
ตาบลสิริเวียงชัย
มิติที่ 3
รวม
5 มาตรการ 5
กิจกรรม
2 โครงการ

แผนดาเนินการไตร
มาสที่

งบประมาณ
(บาท)
1
-

2

3

หมายเหตุ

4
ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

-

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

-

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

-

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

-

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

25,000
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ปี2562
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

แผนดาเนินการไตร
มาสที่

งบประมาณ
(บาท)
1
4.การ
4.1 มีการจัดวาง 1.โครงการจัดทารายงาน
เสริมสร้าง ระบบและรายงาน การควบคุมภายใน
และ
การควบคุมภายใน 2.กิจกรรมติดตาม
ปรับปรุง ตามที่
ประเมินผลการควบคุม
กลไกใน คณะกรรมการ
ภายใน
การ
ตรวจเงินแผ่นดิน 3.มาตรการติดตาม
ตรวจสอบ กาหนด
ประเมินผลระบบควบคุม
การ
ภายในเทศบาลตาบลสิริ
ปฏิบัติ
เวียงชัย
ราชการ 4.2 การสนับสนุน 1.กิจกรรมการรายงาน
ของ
ให้ภาคประชาชนมี ผลการใช้จ่ายเงินให้
องค์กร
ส่วนร่วมตรวจสอบ ประชาชนได้รับทราบ
ปกครอง การปฏิบัติหรือการ
ส่วน
บริหารราชการตาม
ท้องถิ่น ช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได้
4.3 การส่งเสริม 1.โครงการปูองกันและ
5,000
บทบาทการ
ปราบปรามการทุจริต
ตรวจสอบของสภา และประพฤติมิชอบ
ท้องถิ่น
มิติที่ 4
รวม
2 กิจกรรม
5,000
2 โครงการ
1 มาตรการ

2

3

หมายเหตุ

4
ไม่ได้ใช้
งบประมาณ
ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

ภาคผนวก

ประกาศเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี พ.ศ. 2562
------------------------------------------------------------------ด้วยเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี
พ.ศ. 2562 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 25602564 ) และแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) ของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ตาม
แนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน ปปช. ได้กาหนดแนวทางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐที่
กาหนดขึ้นไว้ในการปูองกันการทุจริตของประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง
เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นั้น
ดังนั้นเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ประจาปี พ.ศ.
2562 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหลักในการดาเนินงานด้านการปูองการทุจริตและเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61
(ลงชื่อ)
(นายประเวช ราชชมภู)
นายกเทศมนตรีตาบลสิริเวียงชัย

