คานา
การทุจริต เป็นปัญหาใหญ่ของสัง คมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าในการ
พัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทาให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครอง
และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญ หาการทุจริตจึง เป็นสิ่ง สาคัญ ที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่ง เป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม
ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อความร่วมกันพัฒนาปรับปรุง ระบบ การ
บริหาร จัดการ และการพัฒนาคน ควบคู่ไปกับพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ
ความมีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลตาบลเวียง
อาเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขึ้น
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลตาบลเวียงให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่
กาหนดไว้
เทศบาลตาบลเวียง
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สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนา
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
หลักการเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
เป้าหมาย
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ แยกตาม 4 มิติ
ภาคผนวก
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(สาเนาคู่ฉบับ)
คาสัง่ เทศบาลตาบลเวียง
ที่ 139 / 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ
ของเทศบาลตาบลเวียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
******************************
ตามที่เทศบาลตาบลเวียงได้ ร่วมลงนามสัตยาบันกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสร้าง “จังหวัดใส
สะอาด อาเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ จังหวัดเชียงราย ตามนโยบายของ
รัฐบาลในการส่ งเสริม การบริ หารราชการแผ่นดิ นที่ มีธรรมาภิบ าลและการป้อ งกัน ปราบปรามการทุ จริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เพื่อให้การจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ของเทศบาลตาบลเวียง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกอบด้วย
1. นายธวิท ติยะกว้าง
ปลัดเทศบาล
ประธานกรรมการ
2. นายบรรจง ต๊ะต้องใจ
ผู้อานวยการกองการศึกษา
กรรมการ
3. นายคเชนทร์ ไชยเจริญ
ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
4. นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
5. นายสมเพชร อิมินา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รก.หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
6. นางบุญธิดา สุวรรณชัย
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
กรรมการ
7. นายชยภูมิ สีเขียว
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
กรรมการ
8. นางสาวปาริชาติ อุ่นบ้าน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เลขานุการ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล นามากาหนดเป็น
แนวทางในการจัดทาแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ของเทศบาลตาบลเวียง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕60
ลงชื่อ
(นายธวิท ติยะกว้าง)
ปลัดเทศบาลตาบลเวียง ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลเวียง
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ร่าง

...........................

พิมพ์

...........................

ทาน

...........................

ตรวจ

...........................

(สาเนาคู่ฉบับ)
ประกาศเทศบาลตาบลเวียง
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)
******************************
ด้วยเทศบาลตาบลเวียง ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี ของ
เทศบาลตาบลเวียง (พ.ศ.2560 - 2564) เพื่อให้การดาเนินงานสอดคล้องกับคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ
เฝ้าระวัง เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ ในการป้องกันและแก้ไ ข
ปัญ หาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตาบลเวียง จึงได้จัดทามาตรการแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสัง กัดเทศบาลตาบลเวียง ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลเวียงต่อไป
เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการและปฏิบั ติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตาบลเวียง จึง ขอประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2560 - 2563) ของเทศบาลตาบลเวียง รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560

ลงชื่อ
( นายธวิท ติยะกว้าง )
ปลัดเทศบาลตาบลเวียง ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลเวียง
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ร่าง

...........................

พิมพ์

...........................

ทาน

...........................

ตรวจ

...........................

ส่วนที่ 1
บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้ องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้ องถิ่น ได้แก่
การกระจายอานาจลงสู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้ วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์
สาคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่ อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1. การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4. สภาพหรือ ลักษณะปัญ หาของการทุจ ริตที่ เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้า ใจและขาดคุณ ธรรม
จริยธรรม
5. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่าง ๆ
7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1. โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่
ทาให้เกิดการทุจริต
2. สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น
3. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้ อนขึ้นโดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้ การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
4. การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ - จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
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5. การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6. การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7. มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง

2. หลักการเหตุผล
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตาบลเวียง จึงได้จัดทาแผน/แนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลตาบลเวียง
และเพื่อให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลตาบลเวียง ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลตาบลเวียง ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล
ตาบลเวียง เป็นไปอย่ างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่ง ใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผล
สัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับ ปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิด
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึกค่านิยม
ของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254๖
วิสัยทัศน์
“ยึดหลักความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
ส่งเสริมอาชีพการศึกษาและวัฒนธรรม”
พันธกิจ ( Mission )
1. จัดให้มีและบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคให้มี มาตรฐาน และครอบคลุม
พื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
2. พัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และสัง คมเชิง บูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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4. เสริมสร้างศักยภาพความเป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ประชาชนมีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง
อย่างยั่งยืน ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
5. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน
6. จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่
7. จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม โดยการมีการบูรณาการ
ทุกภาคส่วน
8. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารตาบลแบบบูรณาการ
9. ส่งเสริมการให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน(AEC)
10. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพื่อรองรับอาเซียน
11. จัดให้มีและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของท้องถิ่น
12. ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนชุมชน
13. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลุ่ม/กิจกรรม เป้าหมาย
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท้องถิ่น
และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้ า งจิต ส านึ กและความตระหนั ก ในการปฏิ บัติ ร าชการตามอ านาจหน้ า ที่ ให้ บั ง เกิ ด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
1.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่ทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.2.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1.2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
1.2.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1.3.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
1.3.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1.3.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
กลุ่ม/กิจกรรม เป้าหมาย
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้ง ในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน และโดยไม่เลือกปฏิบัติ
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิ ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการ และในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2.3.2 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญ าต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
2.4.2 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
2.4.3 ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอที่ไ ด้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.5.3 ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
กลุ่ม/กิจกรรม เป้าหมาย
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
3.1.2 มี การเผยแพร่ ข้อ มู ลข่ าวสารเกี่ ย วกั บการบริห ารงานบุค คล การบริ หารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติราชการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ที่ก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นต้ อ งเผยแพร่ ใ ห้ ป ระชาชนทราบ และ
ตรวจสอบได้
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับ
การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการ ตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
3.3.3 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่ม/กิจกรรม เป้าหมาย
4.1 มีการจัดวางและรายงานระบบการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
4.1.2 มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้มีการจัดทาแผนการ
ปรับปรุง หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
กากับดูแล
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการได้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ –
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1. เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)
4. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึง เครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เป้าหมาย
1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้ าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
9

2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ
3. โครงการ/กิจ กรรม/มาตรการที่ส นับสนุน ให้ สาธารณะและภาคประชาชนเข้า มามีส่ว นร่ วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝั่งหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นสามารถบริ หารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิ จการบ้ านเมืองที่ ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึง เครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่ วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายใน
การเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2560 – 2563)
หน่วยงาน เทศบาลตาบลเวียง
มิติ

ภารกิจตามมิติ

มิ ติ ที่ 1 กา รส ร้ า ง 1.1 การสร้างจิตสานึกและ
สังคมที่ไ ม่ ท นต่อ การ ความตระหนัก แก่บุ ค ลากร
ทุจริต
ทั้ง ข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริ ห าร ฝ่ า ยสภาท้ อ งถิ่ น
และฝ่ายประจาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

1.3 การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนั ก แก่ เ ด็ ก และ
เยาวชน
มิติที่ 1

รวม

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562 ปี 2563
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. โครงการฝึ ก อบรมคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม แก่ ผู้ บ ริ ห าร 30,000
30,000
30,000
30,000
สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกัน
10,000
5,000
5,000
การทุจริต
3. กิจ กรรมให้ค วามรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับ
10,000
10,000
10,000
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล
1. โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
10,000
10,000
10,000
10,000
2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขิงอนุรักษ์
100,000 100,000 100,000 100,000
ตาบลเวียง
3. โครงการอบรมการอนุ รัก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ 10,000
10,000
10,000
10,000
สิ่งแวดล้อม
4. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสาคัญต่างๆ
10,000
10,000
10,000
10,000
1. โครงการฝึกอบรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ 30,000
30,000
30,000
30,000
ท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชน
2. โครงการสร้างจิตสานึกรักเมืองไทย
20,000
20,000
20,000
20,000
3. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดาริ
30,000
30,000
30,000
30,000
จานวน 10 โครงการ
240,000 260,000 255,000 255,000
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หมายเหตุ

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562 ปี 2563
มิติ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
มิ ติ ที่ 2 การบริ ห าร 2.1 แสดงเจตจ านงทาง 1. กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
0
0
0
0
ราชการเพื่ อ ป้ อ งกั น การเมืองในการต่อต้านการ
การทุจริต
ทุจริตของผู้บริหาร
2.2 มาตรการสร้ า งความ 1. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
0
0
0
0
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 2. โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
25,000
25,000
25,000
25,000
2.3 มาตรการการใช้ดุล ย 1. มาตรการมอบอานาจอนุมั ติ อนุ ญาต สั่ง การ เพื่ อลด
0
0
0
0
พินิจและใช้อานาจหน้าที่ ให้ ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
2.4 การเชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ก่ หน่ ว ยงาน/บุ ค คลในการ
ดาเนินกิจการ การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.5 มาตรการจั ด การใน 1. มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
0
0
0
0
กรณี ไ ด้ ท ราบ หรื อ รั บ แจ้ ง
หรือตรวจสอบพบการทุจริต
2. กิ จ กรรมให้ ค วามร่ วมมื อกั บหน่ว ยงานตรวจสอบที่ ไ ด้
0
0
0
0
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลเวียง
3. มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
0
0
0
0
มิติที่ 2
รวม
จานวน 7 โครงการ
25,000
25,000
25,000
25,000

12

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

มิติที่ 3 การส่งเสริ ม
บท บาท แล ะกา รมี
ส่ ว นร่ ว ม ขอ งภ า ค
ประชาชน

3.1 จั ด ให้ มี แ ละเผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอานวยความสะดวก
แก่ ป ระชาชนได้ มี ส่ ว นร่ ว ม
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการตามอ านาจหน้ า ที่
ขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อ ง
ร้ อ ง เรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ข อง
ประชาชน

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562 ปี 2563
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. กิ จ กรรมจั ด ตั้ ง และปรั บ ปรุ ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของ 10,000
10,000
10,000
10,000
เทศบาลตาบลเวียง
2. มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร”
0
0
0
0
3. กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน
0
0
0
0
การคลัง พัสดุ”
4. โครงการจัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ตตาบล
0
100,000
0
0
และห้องสมุดตาบล
5. โครงการจ้างเหมาจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การชาระภาษี 30,000
30,000
30,000
30,000
และค่าธรรมเนียมต่างๆ
6. โครงการจัดทาแผ่นพับและวารสารเผยแพร่งานเทศบาล
70,000
70,000
70,000
70,000
7. โครงการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาล
60,000
60,000
60,000
60,000
8. โครงการปรั บปรุ ง ซ่ อมแซมหอกระจายข่ าวในพื้ น ที่ 100,000 100,000 100,000 100,000
ตาบลเวียง
1. โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเวียง
20,000
20,000
20,000
20,000
2. โครงการเทศบาลตาบลเวียงพบประชาชน
40,000
40,000
40,000
40,000
3. กิ จ กรรมการด าเนิ น งานศู น ย์ รั บ เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ /
0
0
0
0
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลเวียง
4. มาตรการ “แก้ ไ ขเหตุ เ ดื อ ดร้ อ นร าคาญ ด้ า นการ
0
0
0
0
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม”
5. กิ จ กรรมรายงานผลการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ให้ ผู้
0
0
0
0
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับทราบ

13

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

มิติที่ 3 การส่งเสริ ม
บท บาท แล ะกา รมี
ส่ ว นร่ ว ม ขอ งภ า ค
ประชาชน

3 . 3 ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจ การขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มิติที่ 3

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562 ปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000
40,000
40,000

1. โครงการรวมพลังสร้างความปรองดอง สมานฉันท์
ตาบลเวียง
2. มาตรการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท า
0
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลเวียง
3. การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและตาบล
0
4. มาตรการ “แต่ ง ตั้ ง ตั ว แทนประชาคมเข้ า ร่ ว มเป็ น
0
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง”
5. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
0
ตาบลเวียง
จานวน 18 โครงการ
370,000
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

มิ ติ ที่ 4 ก า ร
เ ส ริ ม ส ร้ า ง แ ล ะ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

4 . 1 มี ก า ร จั ด ว า ง แ ล ะ
รายงานระบบการควบคุ ม
ภายใน ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
4.2 การสนั บ สนุ น ให้ ภ าค
ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ หรื อ
การบริ ห ารราชการตาม
ช่ อ ง ท า ง ที่ ส า ม า ร ถ
ดาเนินการได้
4.3 การส่ ง เสริ ม บทบาท
การ ตร วจ ส อบ ของ ส ภ า
ท้องถิ่น
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุ ม ชน (Community)
และบูร ณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต
รวม

มิติที่ 4

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562 ปี 2563
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. โครงการจั ด ท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี
0
0
0
0
งบประมาณ
2. กิจกรรมจัดทารายงานระบบควบคุมภายใน และติดตาม
0
0
0
0
ประเมินผลการควบคุมภายใน
1. กิจ กรรมจั ดหาคณะกรรมการการจั ดซื้ อ จั ดจ้ า งงจาก
0
0
0
0
ตัวแทนชุมชน

1. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิก
สภา เทศบาลตาบลเวียง

75,000

75,000

75,000

75,000

1. มาตรการ “การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต”

0

0

0

0

จานวน 5 โครงการ

75,000

75,000

75,000

75,000
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