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สวนที่ 1
บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติใหรัฐจะตองใหความเปนอิสระ แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึด
หลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่สวน
การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบที่กฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อ
คุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนสุขของประเทศโดยรวม
นอกจากนี้ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริการราชการแผนดิน กําหนดใหการบริหารราชการซึ่งรวมทั้ง
ราชการบริหารสวนทองถิ่นตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวของดังกลาวจะเห็นไดวาการบริหาร
ราชการแผนดินที่มีองคกรปกครองทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแกไขปญหาใน
ระดับทองถิ่นยังมีปญหาหลายประการ ที่สําคัญคือปญหาดานการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิน่
เอง และปญหาการกํากับดูแลโดยองคกรที่มี อํานาจหนาที่ ตามกฎหมาย และดวยเหตุที่วานี้ ไดมีสวนทําให การ
บริหาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนหนึ่งไมเปนไปเพื่อกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนใน
ทองถิ่นอยางแทจริง คณะผูบริหารหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางสวนมีพฤติการณสอไปในทางที่
เอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพองโดยไมชอบมีการกระทําในลักษะที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน ฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
จากสภาพปญ หาที่พบในองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประชาสัมพันธ จะพบวา
ภาพลัก ษณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีก ารทุจ ริตคอรัป ชั่นเปนจํานวนมาก และมีแนวโนม เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง สงผลใหประชาชนเกิดความไมไววางใจการบริหารงานของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมา
ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเรงสรางภาพลักษณ ความเชื่อมั่นใหกับหนวยงานทั้งภายใน
และภายนอกองคกร โดยเฉพาะประชาชนใหไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน การตรวจสอบการทํางานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งบุคคลที่มีสวนสําคัญที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปลอดทุจริตหรือการ
ทุจริตมีทิศทางลดนอยลง ยอมเกิดจากบุคลากรในองคกร ซึ่งประกอบดวย คณะสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นคณะผูบริหาร ตลอดจนขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทุกๆตําแหนง
จะตองมี จิตสํานึก คานิยม ทัศนคติ ที่ชื่นชม ยอมรับ หลัก คุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลัก การใชก ฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน กลาวโดยสรุปหากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดยึดหลัก
“ธรรมาภิบาล”แลว หนวยงานองคกรอื่นและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไววางใจ ศรัทธาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอยางแนนอน
องคการบริหารสวนตําบลเชียงแรงอําเภอภูซางจังหวัดพะเยา ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นหนึ่ง
ที่จะเปนตัวชวยสรางภาพลักษณในดานการปองกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นได
เขารวมการเปนเครือขายในดานการปองกันการทุจริตแลวก็ทําใหทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดยึดหลักการ
บริหารงานและการปฏิบัตงิ านเพือ่ ประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง
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2. ที่มาของแผน
1)แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเปนแผนที่ไดรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามที่ปรากฏอยู
ในแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่ไดพิจารณากําหนดใหมีเปนการเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง
2)แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่นํามาพิจารณาบรรจุไวในแผนปฏิบัติการองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดานการปองกันการทุจริต จะตองมีเนื้อหาและสาระสําคัญที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุทธศาสตรที่ 1 สราง
สังคมที่ไมทนตอการทุจริตและยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1) เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) เพื่อสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต โดยการเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
3) เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี
4) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนที่สอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรมทองถิ่น
5) เพื่อเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพและ
เขมแข็ง

4. เปาหมาย
1)ขาราชการทัง้ ฝายการเมืองและฝายประจําขององคการบริหารสวนตําบลเชียงแรง ตลอดจน
ประชาชน มีจติ สํานึกในเรื่องความซือ่ สัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชตําแหนงหนาที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝาย
2)องคการบริหารสวนตําบลเชียงแรงมีระบบการปฏิบัตงิ านที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของราชการ และเจาที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอยาง
รวดเร็ว โปรงใส มิใหขาราชการอื่นใชเปนเยี่ยงอยาง
3)หนวยงานสามารถประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
4)องคการบริหารสวนตําบลเชียงแรงสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม
5)องคการบริหารสวนตําบลเชียงแรงพัฒนาบุคลากรผูปฏิบตั ิหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต
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5. ประโยชนของการจัดทําแผน
1) คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเชียงแรง ขาราชการและเจาหนาที่ของ
องคการ
2) องคการบริหารสวนตําบลเชียงแรง มีจิตสําสํานึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย
สุจริตปฏิบัติงานดวยความโปรงใส
3) ประชาชนมีจิตสํานึกในการเห็นประโยชนของชุมชนและเฝาระวังการทุจริตขององคการบริหารสวน
ตําบลเชียงแรง
4) มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5) สรางระบบในการจัดการกับการทุจริตใหเปนไปดวยความรวดเร็ว
6) พัฒนาและเสริมสรางบุคลากรและหนวยงานในการตอตานและปราบปรามการทุจริต
7) องคการบริหารสวนตําบลเชียงแรงไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวนราชการและประชาชนในการ
ปองกันการทุจริต
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กรอบโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลเชียงแรง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน)

สํานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)

1. งานบริหารงานทั่วไป

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)

กองชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)

1. งานการเงิน

1. งานกอสราง

3. งานกฎหมายและคดี

2. งานบัญชี

2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร

4. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได

2. งานนโยบายและแผน

5. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
6. งานสังคมสงเคราะห
7. งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
8. งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.งานอนามัยและสิง่ แวดลอม
10.งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
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ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเชียงแรง
การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลเชียงแรงนั้น เปนการสรางกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการรวมคิดรวมแกไขปญหา ตลอดจนรวมสรางรวมสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลเชียงแรง ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในทุกดาน การพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลเชียงแรงจะสมบูรณได จําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักรวมกันในการ
แกไขปญหาและมีความเขาใจในแนวทางแกไขปญหารวมกันอยางจริงจัง องคการบริหารสวนตําบลเชียงแรงยัง
ไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา นอกจากนี้ยังไดเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัย
เรียนและพัฒนาเยาวชนใหพรอมที่จะเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาให
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา สวนดานการพัฒนาอาชีพนั้นจะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในทองถิ่น
การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นขององคการบริหารสวน
ตําบล ใชเทคนิค SWOT เขามาชวย ทั้งนี้ เพื่อใหทราบวาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ที่จะเขาไป
ดําเนินการแกไขปญหาในเขตพื้นที่ใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน
โอกาสภัยคุกคามในการดําเนินการตามภารกิจหลัก SWOTองคการบริหารสวนตําบลเชียงแรง กําหนดวิธีการ
ดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผูบริหารทองถิ่น ทั้งนี้ สามารถวิเคราะหภารกิจให
ตรงกั บ สภาพป ญ หาโดยสามารถกํ า หนดแบ ง ภารกิ จ ได เ ป น 7 ด า น ซึ่ ง ภารกิจ ดั ง กล า วถู ก กํ า หนดอยู ใ น
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้
5.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้
(1)จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา 67 (1))
(2)ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร (มาตรา 68 (1))
(3)ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2))
(4)ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา 68 (3))
(5)การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ (มาตรา 16 (4))
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5))
5.2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้
(1)สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา 67 (6))
(2)ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา 67 (3))
(3)ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
(มาตรา 68 (4))
(4)การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส
(มาตรา 16 (10))
(5)การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย (มาตร 16 (2))
(6)การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(มาตรา 16 (5))
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(7)การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19))
5.3 ดานการจัดการระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจที่
เกี่ยวของดังนี้
(1)การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4))
(2)การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน(มาตรา 68 (8))
(3)การผังเมือง (มาตรา 68 (13))
(4)การจัดใหมีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3))
(5)การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (มาตรา 16 (17))
(6)การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))
5.4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวของดังนี้
(1)สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6))
(2)ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ (มาตรา 68 (5))
(3)บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7))
(4)ใหมีตลาด (มาตรา 68 (10))
(5)การทองเที่ยว (มาตรา 68 (12))
(6)กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย (มาตรา 68 (11))
(7)การสงเสริมการฝกฝนและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6))
(8)การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7))
5.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจที่
เกี่ยวของดังนี้
(1) คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(มาตรา 67 (7))
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและทีส่ าธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
(มาตรา 67 (2))
(3)การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ (มาตรา 17 (12))
5.6 ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวของดังนี้
(1) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(มาตรา 67 (8))
(2)สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5))
(3)การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9))
(4) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น(มาตรา 17 (18))
5.7 ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ มีภารกิจ
ที่เกี่ยวของดังนี้
(1) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตาม
ความจําเปนและสมควร (มาตรา 67 (9))
(2) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน(มาตรา 16 (16))
(3) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของ อปท.(มาตรา 17 (3))
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(4) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(มาตรา 17 (16))
ภารกิจทั้ง 7 ดาน ตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบลสามารถจะแกไขปญหาของ
องคการบริหารสวนตําบลเชียงแรงไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความตองการของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบดวย การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาลและ
นโยบายของผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ

ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลเชียงแรงจะดําเนินการ
ภารกิจหลัก
1. ดานการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน สะพาน เปนตน
2. การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา น้ําประปา เปนตน
3. การรักษาความสะอาดถนน ทางน้ํา ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
4. การปองกันและระงับโรคติดตอ
5. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร
7. การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
8. การสงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพและการเพิ่มรายไดแกราษฎร
9. การฟนฟูและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
10. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผูดอยโอกาส
11. การสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว
12. การสงเสริมและเสริมสรางใหราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง
13. การสงเสริมการเกษตรและประกอบอาชีพทางการเกษตร
14. การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ภารกิจรอง
1. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย
2. การคุม ครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. การสนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
4. การคุมครองดูและและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
5. การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีในทองถิ่น
6. การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ
7. การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
8. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนประกอบการคา
9. การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
10. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
11. การจัดการ การบํารุง และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
12. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของราษฎร

8

วิสัยทัศน(Vision)

ตําบลเชียงแรงนาอยู สุจริตโปรงใส
สงเสริมเกษตรปลอดภัย กาวไกลสูอาเซียน
พันธกิจ(Mission)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สงเสริมและพัฒนาการศึกษา
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนธรรมและยั่งยืน
สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
สรางและซอมบํารุงเสนทางคมนาคมแหลงน้ําการผังเมือง
สงเสริมสุขภาพและดูแลสวัสดิการสังคมของผูดอยโอกาสการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
สงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

จุดมุงหมาย (Goals)เพื่อการพัฒนา
1. การบริหารจัดการและการพัฒนาทองถิ่นเปนไปโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
2. บุคลากรและผูนําชุมชนมีความรู ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลที่มีประสิทธิภาพ
3. ชุมชนสงบเรียบรอย และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4. เปนชุมชนที่สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ
5. เปนชุมชนที่ใหบริการดานสาธารณสุขแกประชาชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม ตลอดจนสนับสนุน
ภารกิจถายโอนดานสาธารณสุข
6. เปนชุมชนที่สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห
7. เปนชุมชนที่จัดใหมีสงิ่ สาธารณูปโภค สวนสาธารณะ ควบคูกับการดูแลสิง่ แวดลอม
8. ชุมชนมีความเขมแข็ง มั่นคง และสามารถพึ่งพาตนเองได
9. ชุมชนแหงการทํานุบํารุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณี สงเสริมกิจกรรมนันทนาการ อยางยัง่ ยืน
10. โครงการสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเหมาะสม มีบริการสาธารณูปโภคที่สะดวกเพียงพอ
11. เปนสังคมเกษตรกรรม และมีการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
12. สงเสริม สนับสนุนการพาณิชยในชุมชนใหเขมแข็ง และสามารถแขงขันได
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สวนที่ 2
การวิเคราะหสถานการณการปองกันและปราบปราม
การทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลเชียงแรง
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2.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมศักยภาพ (SWOT) ขององคการบริหารสวนตําบลเชียงแรง
จุดแข็ง (Strength)
S1

จุดออน (Weakness)

มีคํ าสั่ งแบง โครงสรางของ อบต.ชัด เจน คลอบ W1
คลุ ม อํ า นาจหน า ที่ ต ามภารกิ จ และ สามารถ
เปลี่ ย นแปลงปรั บ ปรุ ง ได ต ามภารกิ จ ที่ ไ ด รั บ
W2
เพิ่มขึ้นหรือถายโอน

S2

มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบูรณาการจัดทํา
แผน การทํ างาน ร วมกั บ หน ว ยงาน หรื อส ว น
ราชการอื่น

S3

มี คํ า สั่ ง แ บ ง ง านห รื อ การมอบอํ านาจการ W3
บริหารงานตามลําดับชั้น

S4

ผู บ ริ ห ารท องถิ่ นกํ าหนดนโยบายได เ องภายใต
กรอบของกฎหมาย

S5

S6

W4

มีขอบัญญัติงบประมาณรายจายเปนของตนเอง
ซึ่งเปนเครื่องมือในการตอบสนองความตองการ
W5
ของประชาชนในตําบล
สภา อบต.สามารถออกขอบัญญัติไดเอง ภายใต
กรอบกฎหมาย

บุค ลากร อบต.ยั ง ขาดทั กษะ ความรู ความเข าใจ
ระเบียบในการบริหารงาน
ความตองการ และคาดหวัง ของประชาชนมี สูง ต อ
การให บ ริ การของ อบต.ในการแก ไ ขป ญ หาความ
เดือดรอนแต อบต.ไมสามารถตอบสนองดําเนินการ
ใหไดทุกอยาง

คนในท องถิ่ นมี ป ญ หาหนี้ สิ นอั นเกี่ ย วเนื่ องกั บ การ
ประกอบอาชี พ หรื อ ค า ใช จ า ยในการดํ า รงชี วิ ต
ประจําวันในอัตราสูง
ประชาชนดื่มสุราเปนจํานวนมาก มีผลตอสุขภาพใน
ระยะยาว
มี ร ะเบี ย บ/กฎหมายใหม ๆ จํ านวนมากทํ า ให การ
ปฏิบัติของบุคลากรไมทันตอเหตุการณ

W6

S7

สามารถจั ดกรอบอั ต รากํ าลั ง ไดเ องตามภารกิ จ
และกําลังงบประมาณ

บุคลากรมีนอย ทําใหตองรับผิดชอบงานหลายอยาง
ในขณะที่ภ ารกิ จมากขึ้ น ทํ าใหเ กิ ดการทํ างานไม มี
ความตอเนื่อง

S8

ผูบริหารและฝายนิติ บัญญัติ มาจากการเลือกตั้ ง W7
ของประชาชนโดยตรงทําให เข าใจป ญหาความ
เดือดรอน และความตองการของประชาชนอยาง
W8
แทจริง

ขาดแคลนน้ําใชอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
ในฤดูแลง
การแพรระบาดของยาเสพติด เชน ยาบา
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จุดแข็ง (Strength)
S9

จุดออน (Weakness)

มีรายไดจากการจัดเก็บรายไดเปนของตนเอง ทํา W9
ใหคลองตัวในการบริหารงาน

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผน และ
ความไมเขาใจสิทธิในการแสดงออกความคิดเห็น

S10 มี เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านอย า ง W10
เพียงพอและทันสมัย

ประชาชนยั ง มี ร ะบบความคิ ด หรื อ การประกอบ
อาชีพแบบเดิมๆ เชน การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ฯลฯ

S11 มีพื้นที่ขนาดตําบลขนาดกลางงายตอการบริหาร W11
และดูแลอยางทั่วถึง

ปญหาหมอกควันในชวงหลังฤดูเก็บเกี่ยว

S12 เปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชนมาก W12
ที่สุด และสามารถแกไ ขปญหาความตองการได
อยางรวดเร็ว

งบประมาณคอนขางนอย ทําใหตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนยังครอบคลุมไมไดเพียงพอ

S13 สภาพของพื้ น ดิ น มี คุ ณ ภาพค อ นข างสมบู ร ณ W13
เหมาะกับการปลูกพืชไดทุกชนิด

ขาดการอนุรักษในขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น

S14 มี ก ลไกการบริ ห ารราชการ ประชาคม ภาค W14
ประชาชนในทุกชุมชน

เยาวชนขาดความตระหนั กในการเขาไปมีสวนรวม
ในกิจกรรมทางศาสนา

S15 มี การจั ด ส ง บุ ค ลากรเข ารั บ การฝ ก อบรมอย า ง W15
ตอเนื่อง

ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและอนุรักษ
บํารุงรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

S16 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่เหมาะสม

W16

อาชี พหลักของคนในชุม ชนสวนใหญทํ าการเกษตร
ต อ งอาศั ย แหล ง น้ํ า จากธรรมชาติ ซึ่ ง บางครั้ ง ไม
เพียงพอ

S17 ผู นํ า ผู บ ริ ห าร สนั บ สนุ นแนวคิ ด และกํ า หนด W17
นโยบายการพัฒนาในดานการเมือง การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

กลุ ม องค ก รภาคประชาชนที่ เ ข ม แข็ ง และมี ก าร
ทํางานในระบบของเครือขาย
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โอกาส (Opportunity)

ภัยคุกคาม (Threat)

O1

มีแนวโนมไดรับ การถ ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้ น T1
ตามแผนกฎหมายกระจายอํานาจฯ

อํานาจหน าหน าที่ต ามแผนกระจายอํานาจฯ บาง
ภารกิจยังไมมีความชัดเจน

O2

แนวโน ม ของรายได ที่ ไ ด รั บ จั ด สรรมากขึ้ น T2
ตามลําดับแผนกระจายอํานาจฯ และการจัดเก็บ
รายไดเองของ อบต.

การให ความอิ สระ อบต.จากสวนกลางยัง ไมเ ต็ม ที่
ยังตองอยู ภายใตการกํ ากับ ควบคุม ดูแลจาก สวน
ภูมิภาค ทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน

O3

มี ฝ ายน้ํ า ล น ซึ่ ง สามารถพั ฒ นาให เ ป น แหล ง T3
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษพันธุปลาได

การจั ด สรรงบประมาณจากรั ฐ ยั ง ไม เ พี ย งพอกั บ
ภารกิจที่ถายโอนใหกับทองถิ่น

O4

กฎ ห ม าย กร ะ จ าย อํ าน าจ ฯ เ อื้ อต อก า ร
บริหารงานของ อบต.

O5

O6

T4

ความก า วหน า ด า นเทคโนโลยี ทํ า ให มี ค วาม
สะดวกคล อ งตั ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
T5
ทํางานมากขึ้น
ประชาชนมี ค วามสมั ค รสมานสามั ค คี กั น ดี มี
ความขัดแยงทางการเมือง ทางความคิดเห็นนอย

ภาคเกษตรกรรมมีปญ หาหนี้สิน ขาดทุน คุณภาพ
ต่ําผลผลิตทางเกษตรสวนใหญมีราคาตกต่ํา
ปญหาแรงงานภาคการเกษตร

T6

การอพยพแรงงานของคนในพื้นที่ เนื่ องจากแหล ง
งานรองรับไมเพียงพอ

O7

มี วัด สามารถพั ฒ นาเสริ ม สร างความพร อมให T7
เปนแหลงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน
และประชาชนในตําบล

ประชาชนสง บุตร – หลาน ไปเรียนตางจังหวัด ทํา
ใหเกิดภาระคาใชจายสูง

O8

มีสถานศึกษาอยูในพื้นที่ ตั้งแต เด็กกอนวัยเรียน T8
ถึ ง มั ธ ยมตอนต น และมี ศู น ย ก ารเรี ย นรู น อก
ระบบ ซึ่ ง มี ค วามพร อ ม มี ศั กยภาพในการจั ด
การศึกษาอยางทั่วถึง

ภัยธรรมชาติ เชน ฤดูฝนมีน้ําทวม ฤดูแลงมีภัยแลง
ขาดน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค

O9

มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนครอบคลุมทั้ง T9
พื้นที่อยางเพี ยงพอ รวมถึง การให บริ การฟรี ใ น
เรื่องรับสงผูปวยฉุกเฉิน หรือตามแพทยนัด

ความไมมั่นคงทางการเมืองระดับชาติ มีผลตอการ
จัดสรรงบประมาณของ อบต.
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โอกาส (Opportunity)

ภัยคุกคาม (Threat)

O10 นํ า ข อ มู ล จ า ก า ร จั ด ทํ า เ ว ที ป ร ะ ช า ค ม T10
จัดทําโครงการ/กิจกรรมหรือสนับ สนุนดานตาง
ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน
T11

ผลจากการถ า ยโอนภารกิ จ ทํ า ให มี ง าน/หน า ที่
เพิ่มขึ้นแตไมมีบุคลากรมารองรับ

O11 มี ค วามสามั ค คี ข องคนในสั ง คมอยู เ ย็ น เป นสุ ข T12
รวมกันใชสันติวิธีเปนแนวทางในการแกไขปญหา

ขาดความรูความเขาใจเรืองประชาคมอาเซียน และ
ภาษาตางประเทศ

O12 มีความเขมแข็งทางการเมืองในระดับทองถิ่นทํา T13
ใหการบริหารจัดการมีความตอเนื่อง

สภาวการณทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองสงผลตอการพัฒนาทองถิ่น
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สวนที่ 3
กรอบแนวคิดการจัดทําแผนปฏิบตั ิการปองกันการทุจริต
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
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3.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ยุท ธศาสตรดานการปรับ สมดุล และพัฒ นาระบบบริห ารจัดการภาครัฐ เพื่อใหห นวยงานมีขนาดที่
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีส มรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู
ทองถิ่นอยางมีความเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ คือ การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
3.2แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย มีวัตถุประสงคเพื่อลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ เปาหมายและตัวชี้วัดเปาหมาย
ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตัวชี้วัด 2.1 สัดสวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละประเภทที่ไดรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี
ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2.2 ขอรองเรียนและคดีเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นลดลง
แนวทางการพัฒนา ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใส ยึด
มั่นในความซื่อสัตยสุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสรางความเขมแข็ง เปนภูมิคุมกันของสังคมไทย ใหครอบคลุม
ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒ นาเอกชน และภาคประชาชน พรอมทั้งเพื่อสรางพลังการขับ เคลื่อนคานิยม
ตอตานการทุจริต โดยการปลูกฝงใหคนไทยไมโกงปองกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต
3.3 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผนดินดาน
ตางๆ รวม 11 ดานโดยดานที่เกี่ยวของการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายขอที่
10 สรุปไดดังนี้
นโยบายที่ 10นโยบายการส งเสริ มการบริ หารราชกาแผ นดินที่ มี ธรรมาภิบาลและการป องกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ
ขอ 10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดโดยรวดเร็ว
ประหยั ด และสะดวก ทั้ ง จะวางมาตรการทางกฎหมาย กํา หนดผู รับ ผิด ชอบที่ ชัด เจน ขั้น ตอนที่ แน นอน
ระยะเวลาดําเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณที่เปนธรรม โปรงใสมิใหเจาหนาที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช
อํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน
ในระยะเฉพาะหน าจะเนนการปรั บ ปรุง หนวยงานให บ ริก ารดานการทํ า ธุร กิจ การลงทุ น และดานบริ ก าร
สาธารณะในชีวิตประจาวันเปนสําคัญ
ขอ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการเชิงรุกทั้งใน
รูปแบบการเพิ่มศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจ ากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดินทางเขามายัง สวนกลาง
ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการใหบริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนตาง ๆ เพื่อให
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวกการใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบศูนยบริการ
รวม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ พัฒนาหนวยงานของ
รัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบ
บูรณาการ
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ขอ 10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับ 19 การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือ
แกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต
เชน ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใชเวลานาน
ซ้ําซอนและเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน
ขอ 10.6 ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติและเปน
เรื่องที่ตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดานทั้งจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้ง
ในดานวินัยและคดี รวมทั้งใหผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงานของรัฐ และเปดเผย
ผลการประเมินตอประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคยเปนปญหา เชน การจัดซื้อจัดจาง การรวมทุน การใชจายเงิน
ภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ การใชดุลพินิจของเจาหนาที่ การมีผลประโยชนขัดแยงหรือ
ทับซอน ซึ่งไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตาง ๆ เปนบรรทัดฐานแลวมาเปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐ
และประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ
ขอ 10.7 สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตาง ๆที่จัดตัง้ ขึ้นเพื่อสอดสอง เฝา
ระวัง ตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบทัง้ จะวางมาตรการคุมครองพยานและ
ผูเกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยไมถูกแทรกแซงหรือ
ขัดขวาง
3.4 คํา สั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไ ขปญหาการทุจริ ต
ประพฤติมิชอบ
เพื่อใหการบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการดูแลความปลอดภัยใหแกประชาชน
รวมทั้งเพื่อใหเกิดความสงบสุขแกสังคมและผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวม ในการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได
ขอ 2 ในกรณีที่มีการกลาวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยวาขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ กระทําการหรือ
เกี่ยวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนา
หนวยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหนาที่ภายใตพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
และพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลัก เกณฑวิธีก ารบริห ารกิจ การบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล โดยใหบังคับใชมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง
และมาตรการทางกฎหมายอยางเฉียบขาดและรวดเร็ว
ขอ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการและหนวยงานของรัฐใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนา
หนวยงานของรัฐมีหนาที่ในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อยางเครงครัด
ขอ 4 กรณีที่หัวหนาสวนราชการหรือผูบังคับบัญชาปลอยปละละเลย ไมดําเนินการตามขอ 2 และขอ
3 ใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแลวแตกรณี
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ขอ 5 ใหสํานัก งานคณะกรรมการปองกั นและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา
รวบรวม และดําเนินการอื่นใด เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและ
พิสูจนเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เรงรัดผลการดําเนินงานตามขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 และ
รายงานผลการปฏิบัติพรอมทั้งเสนอความเห็นใหคณะรักษาความสงบแหงชาติทราบและพิจารณาอยางตอเนื่อง
3.5 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

วิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตา นทุจริต(Zero Tolerance & Clean
Thailand)”
ประเทศไทยในระยะ 5 ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศทีม่ ีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปน
สังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพื่อใหประเทศไทย มีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

พันธกิจ“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน
แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล”

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไมนอยกวารอยละ 50

วัตถุประสงคหลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน
3. การทุจริตถูกยับยัง้ อยางเทาทันดวยนวัตกรรม กลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรบั ความ
รวมมือจากประชาชน
5. ดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีคา
คะแนน ในระดับที่สงู ขึ้น

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต” เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการ
ปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะ “ที่ไมทน ตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัย
ตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อ สัตย สุจ ริต เปนการ
ดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคม ใหมี ความเปนพลเมืองที่ดี มี
จิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับ
และตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ
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ยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตา นการทุจริต ” สถานการณความ
ขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษที่ผานมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นขอเรียกรองหรือประเด็นการ
ชุมนุมประทวงของประชาชนทุกกลุม ทุกฝายที่มีตอทุกรัฐบาลที่ผานมา จะเห็นไดวาประชาชนทุกกลุมทุกฝายตาง
มีขอเรียกรองที่สอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือ การตอตานการทุจริตของรัฐบาลและเจาหนาที่รัฐ อาจกลาว
ไดวาปญหาการทุจริตนั้นเปนเสมือนศูนยกลางของปญหาความขัดแยงทั้งมวลของสังคมไทยในหวงเวลากวาหนึ่ง
ทศวรรษที่ผานมา และการแสดงออกซึ่งเจตจํานง ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายที่ไมยอมรับและไม
อดทนตอการทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอัน
แนวแนของประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝาย ที่ตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่รัฐเปนไปดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้นเพื่อเปนการตอบสนองตอ
เจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจ ริตไปสูก ารปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนอันหนึ่ ง
เดียวกัน โดยเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานงทางการเมืองในเรื่องการตอตาน
การทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเกี่ยวกัน
ยุทธศาสตรที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปนปญหาที่พบ
มากขึ้นในป จ จุบัน กอ ใหเ กิดผลเสียตอการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมของประเทศอยางมหาศาล ซึ่ง จาก
ผลการวิจัยที่ผานมาพบวาการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสว น
ตน โดยพบตั้งแตขั้นตอนการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใสยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจ ริตระยะที่ 3 จึง ไดกําหนดใหมียุท ธศาสตร “สกัดกั้นการทุจ ริตเชิง
นโยบาย” ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่มุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสราง
ธรรมาภิบาล ตั้งแตเริ่มขั้นกอตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้น
ตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมิน
นโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและ
กระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมี ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลด
โอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไก
ทางการบริหารและกลไกอื่นๆและเสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” ยุทธศาสตรการปฏิรูป
กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุ ทธศาสตรที่มุงเนนการปรับปรุงและพัฒนากลไกและ
กระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเปนที่ยอมรับ ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาวจะมุงเนนการดําเนินการ
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) และการ
ตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูร ณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกตาง ๆ ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตตาง ๆ ถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริตไดรับการลงโทษ สาธารณชน
และสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในที่สุด
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ยุทธศาสตรที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย” เปนการกําหนดยุทธศาสตรที่มุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการ
จัดการการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมิน และ
วิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติหรือปรับปรุง การ
ทํางาน รวมไปถึง การบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน
และตางประเทศเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทย
4.1 หลักการความเปนมา
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตามยุทธศาสตรชาติ ฯ
ไปสูการปฏิบัติ
กระทรวงมหาดไทยอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบําบัดทุกขบํารุงสุข การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน การ
อํานวยความเปนธรรมของสังคม การสงเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการสวน
ภูมิภาค การปกครองทองที่ การสงเสริมการปกครองทองถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎรความมั่นคง
ภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
กระทรวงมหาดไทยหรือ สวนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย พลเอก
อนุพงษ เผาจินดา ไดใหความสําคัญกับ การปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยไดเนนย้ําใหทุกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานดวยความถูกตองตามระเบียบ ขอกฎหมาย และใหนํามาตรการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาเปนโครงการทีม่ ีประโยชนตอประชาชน และมอบเปนของขวัญปใหมใหแกประชาชน พ.ศ.
2560 การดําเนินการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยไดนํา
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) คําสั่งคณะรักษา
ความสงบแหงชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโ อชา นายกรัฐมนตรี ที่ไดแถลงตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเปนกรอบและแนวทางดําเนินการ โดยไดแปลงไปสูการปฏิบัติเปน
พันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดําเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ไดแก การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติปองกันปราบปรามการทุจริตอยางเขมขน และสนับสนุนใหมี “จังหวัดใส
สะอาด”“อําเภอใสสะอาด” และ “องคกรปกครองสวนทองถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสเพื่อ
เปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสําหรับขาราชการและบุคลากรขององคกรใหยึดถือ และปฏิบัติควบคู
กับ กฎ ระเบียบ และขอบังคับ อื่นๆ โดยมุงมั่นที่จ ะนําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจ ดวยความโปรง ใส
บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อใหบรรลุเจตนารมณ ดังกลาว จึงกําหนด
แนวทางให สวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยถือปฏิบัติและการดําเนินการ ดังนี้
1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของประชาชนดวย
การบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม
2. ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต

20
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกขั้นตอน และเปดโอกาสให
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปดเผย
ขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
4. ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกขผานศูนยดํารง
ธรรมกระทรวงมหาดไทย
5. กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผูที่ทุจริตอยางจริงจัง
4.2 เปาหมายหลักกระทรวงมหาดไทย
4.2.1 คาคะแนน ITA ของ มท. เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ กับปที่ผานมา
4.3 วัตถุประสงคกระทรวงมหาดไทย
4.3.1 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน ตาม
วัตถุประสงคหลักในยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
4.3.2 เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาความไม โ ปร ง ใส ทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น ของส ว นราชการในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย โดยมุงเนนกลไกการมีสวนรวมของ ประชารัฐ เนนการรวมคิด รวมทํา รวมปฏิบัติ รวม
แกปญ หา และรวมติดตามประเมินผล โดยการแกที่ส าเหตุของปญ หาการปลูก จิตสํานึกความซื่อสัตยสุจ ริต
รับผิดชอบ รักษาวินัยของขาราชการ การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนคานิยมอื่น ๆ ที่ถูกตอง รวมทั้ง
เขาใจวิถีดําเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณคา และจัดอบรมใหความรู ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่สุมเสี่ยงตอการ
จะทําใหเกิดปญหาความไมโปรงใส และการทุจริตคอรรัปชัน โดยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการกระทํา
ที่ไมโปรงใส และการทุจริตคอรรัปชัน เชน ระบบการประมูล การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ การจัดซื้อจัดจาง มี
ระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องรองเรียน มีระบบตรวจสอบภายในองคกร และการมีสวนรวม การใชดุลยพินิจของ
ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
4.3.3 เพื่อขยายผลการดําเนินงานปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่อง เสริมสรางเครือขาย
รวมตอตานการทุจริตในประเทศ แสวงหาความรวมมือจากภาคสวน อื่น ๆ ที่ยังไมไดเขามามีสวนรวมอยางใกลชิด
เพื่อเรงพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติทเี่ กิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3.4 เพื่อใหสวนราชการในสัง กัดกระทรวงมหาดไทยยึดถือเปนกรอบการปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชนเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิง
ภารกิจของรัฐมุงสูเปาหมายหลัก คือ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของ
รัฐบาล

4.4ยุทธศาสตรปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ องคการบริหารสวนตําบลเชียงแรง
4.4.1 ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธ
1. สงเสริมใหมรี ะบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ
1.1 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
1.2 การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2. ประยุกตปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต

2.1 นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานตอตานการทุจริต
2.2 พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาค 3.1 สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต
สวนเพื่อตอตานการทุจริต
3.2 สร างความตื่น ตั ว ในการแสดงออกต อ เหตุ ก ารณท างสั ง คมที่ ผิ ด ต อ
จริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษทาง
สังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของขอเท็จจริงและ
เหตุผล
3.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
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4.4ยุทธศาสตรปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ องคการบริหารสวนตําบลเชียงแรง
4.4.2 ยุทธศาสตรที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล

แนวทางตามกลยุทธ
1.1 การเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับนโยบาย
1.2 พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 พั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ ในการยอมรั บนโยบายที่ ผิดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม
1.4 กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจายงบประมาณ

2. สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิง 2.1 เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใสและไรการทุจริตใน
นโยบายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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4.4.3 ยุทธศาสตรที่ 3 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต

2. สรางกลไกการปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญหาการทุจริต

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
5. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการ
ปองกันการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ
1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ
1.2 พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมในการปองกันการทุจริต
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามามีสวน
รวมกับระบบการปองกันการทุจริต
1.4 พัฒนากลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกันการทุจริต
2.1 สรางกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2.2 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําขอ เสนอแนะไปสูการ
ปฏิบัติ
3.1 พั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในระบบบริ ห ารงาน
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐ
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปดโอกาสใหประชาชน
สามารถศึกษา เรียนรู และหาขอมูลเกี่ยวกับการปองกันการทุจริต (กําหนดเรือ่ ง
ที่ประชาชนใหความสนใจ)
4.1 พั ฒ นาและยกระดับ รู ป แบบการสื่อ สารสาธารณะเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรม
5.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและปราบปราม
การทุจริต ใหมีความเปนมืออาชีพและเปนไปตามมาตรฐานสากล
5.2 ต อ ยอด ขยายผล องค ค วามรู เ ชิ ง สร า งสรรค สํ า หรั บ การป อ งกั น
การทุจริต
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4.4.4ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ
1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตานการทุจริต
ตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว เขาถึงไดโดยงาย
1.2 การสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน
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สวนที่ 4
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
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5.1 ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
เปาหมาย “สรางสังคมที่ไมทนและไมเพิกเฉยตอปญหาการทุจริต และรวมตานทุจริตในทุกรูปแบบ
กลยุทธ
1.สงเสริมใหมี
ระบบและ
กระบวนการ
กลอมเกลาทาง
สังคมเพื่อตาน
ทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

1 . 1 พั ฒ น า จิ ต สํ า นึ ก 1.รณรงค ส ร า งจิ ต สํ า นึ ก ด า น จํานวนกิจกรรมรณรงค
สาธารณะ
คุณธรรมจริยธรรม คานิยม ตาม สรางจิตสํานึกดาน
ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใ ห แ ก คุณธรรมจริยธรรมฯ
เจาหนาที่

1.2 การใช เ ครื่ อ งมื อ การ 1.เ ผย แ พร ปร ะ ชาสั มพั นธ
สื่ อส าร ท าง สั ง ค ม เ พื่ อ ขอมูลขาวสารความรูที่เกี่ยวของ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กับ การป องกั นและปราบปราม
การทุจริตและความโปรงใส ผาน
ทางเว็บไซต ,FB
2. ประยุกตหลัก 2.1 นําหลักปรัชญาของ
1.ส ร า ง จิ ตสํ านึ ก แ ล ะค วาม
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ ตระหนั กในการปฏิ บั ติ ต นตาม
เศรษฐกิจพอเพียง ใชในการกลอมเกลาทาง
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
เปนเครื่องมือ
สังคมและการปฏิบัติงาน
ตานทุจริต
ตอตานการทุจริต

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ป 2561
1 ครั้ง

ป 2562
1 ครั้ง

ป2563
1 ครั้ง

ป2564
1 ครั้ง

เผยแพรขอมูลขาวสาร
ความรูเกี่ยวของกับการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริต 1 ครั้ง/ป
จํานวนโครงการที่จัด
กิจกรรมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
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ผลลัพธ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เจาหนาที่ของรัฐ สํานักปลัด
มีจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติราชการ
ดวยความซื่อสัตย
สุจริต
ประชาชนไดรับ รู สํานักปลัด
ขอมูลขาวสาร

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

ประชาชนไดรับ รู สํานักปลัด
ขอมูลขาวสาร

กลยุทธ

แนวทางตามกลยุทธ

3. เสริ มพลั ง การ 3.1 สร างชุ ม ชนเฝ า ระวั ง
มี ส วนร วมข อ ง ตอตานทุจริต
ชุ ม ช น
( Community)
และ บู ร ณาการ
ทุ ก ภาคส วนเพื่ อ
ตอตานการทุจริต
3.3 บูรณาการทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการทุจริต

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

สรางผูนําเฝาระวัง หมู บานและ รอยละ ของ กํานัน
ผูใ หญบาน ไดรับการพัฒนา
ชุมชนหางไกลการทุจริต
ศักยภาพรวมตอตานการ
ทุจริต

ส ง เสริ ม และพั ฒ นาเครื อ ข า ย มีเครือขายรวมตอตานการ
ภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ ต อต า น ทุจริต
การทุจริตภาครัฐ
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คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)

ผลลัพธ

ป 2561
รอยละ
100

ป 2562
รอยละ
100

ป2563
รอยละ
100

ป2564
รอยละ
100

1
เครือขาย

2
เครือขาย

3
เครือขาย

4
มีเครือขายรวม
เครือขาย ตอตานการทุจริต

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สรางกํานัน/
สํานักปลัด
ผูใหญบานใหเปน
เครือขายรวม
ตอตานการทุจริต

สํานักปลัด

5.2 ยุทธศาสตรที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
เปาหมาย
1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
2. สงเสริมใหนโยบายสาธารณะเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ
1. วางมาตรการ
เสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล

2 สงเสริมใหมี
การศึกษา
วิเคราะห ติดตาม
และตรวจสอบ การ
ทุจริตเชิงนโยบาย
ในองคกร

แนวทางตามกลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ป 2561
1 ครั้ง

ป 2562
1 ครั้ง

ป2563
1 ครั้ง

ป2564
1 ครั้ง

1 ครั้ง

1.1 การเผยแพรขอมูล
ขาวสารที่เกี่ยวของกับ
นโยบาย

เผยแพร ประชาสัม พันธ ข อมู ล เผยแพรขอมูลขาวสาร
ข า วสารที่ เกี่ ยวข องกั บนโยบาย ความรูเกีย่ วของกับ
ผานทางเว็บไซต เฟซบุก
นโยบาย1 ครั้ง/ป

1.4 กําหนดมาตรการ
วิเคราะหความเสี่ยงและ
การใชจายงบประมาณ

การมีระบบควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน

การจัดทําแผนควบคุม
ภายในและตรวจสอบ
ภายใน1 ครั้ง/ป

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

2.1เผยแพร องคค วามรู ใ น
การดํ า เนิ น นโยบายอย า ง
โปร ง ใสและไร ก ารทุ จ ริ ต
ใหแกองคกร

ประชาสัมพันธความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต การสราง
มาตรฐานความโปรงใสเชน
กฎหมาย/ระเบียบขอบังคับ/
วิธีการปฏิบัติขอมูลขาวสารให
เจาหนาที่

จํานวนการประชาสัมพันธ
ไมนอยกวา 3 ชองทาง
(website, FB,บอรด
ประชาสัมพันธ)

3
ชองทาง

3
ชองทาง

3
ชองทาง
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ผลลัพธ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับ รู สํานักปลัด
ขอมูลขาวสาร

ลดความเสี่ ย งใน สํานักปลัด
การ ปฏิ บั ติ งาน
และการใช จ า ย
งบประมาณ
3
มีชองทาง
สํานักปลัด
ชองทาง ประชาสัมพันธไม
นอยกวา 3
ชองทาง

5.3 ยุทธศาสตรที่ 3 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
เปาหมาย
1. กลไกการปองกันการทุจริตมีความเทาทันตอสถานการณการทุจริต เปลี่ยนแปลงสูก ระบวนการทํางานเชิงรุก สามารถปองกันการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
2. มีการบูรณาการการทํางานระหวางองคกรที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริต
3. การทุจริตลดนอยลงหรือไมเกิดการทุจริต
กลยุทธ

แนวทางตามกลยุทธ

1. เพิ่ม
1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุก
ประสิทธิภาพ
ที่สามารถแก ไขปญ หาการ
ระบบงานปองกัน ทุจริตในแตละระดับ
การทุจริต
1 . 2 พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
ทํ า งานแบ บ บู ร ณาการ
ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมในการ
ปองกันการทุจริต
2. สรางกลไกการ 2.1 สรางกลไกปองกันเพื่อ
ปองกันเพื่อยับยั้ง ยับยั้งการทุจริต
การทุจริต

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ป 2561

ป 2562

ป2563

ป2564

โครงการรั กชาติ ถู ก ทาง สร า ง ร อ ย ล ะ ข อ ง ผู เ ข า ร ว ม
เสริมความซื่อสัตยสุจริต
โครงการ

รอยละ
70

รอยละ
80

รอยละ
90

รอยละ
100

จัดอบรมเสริมความรูความเขาใจ ร อ ย ล ะ ข อ ง ผู เ ข า รั บ
เกี่ย วกับ ระบบการจัด ซื้อจั ดจาง การอบรม
ภาครัฐ

รอยละ
70

รอยละ
80

รอยละ
90

รอยละ
100

จํานวนโครงการที่ผูบริหาร
เขารวมกิจกรรมที่มี
บทบาทในการสงเสริม
ปองกันเพื่อยับยั้งการ
ทุจริตในองคกร

5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

การมีสวนรวมของผูบริหารทองถิ่น
ในกิจกรรมดานตางๆ เชน การทํา
ตั ว เป น แบบอย า งที่ ดี การเป น
ประธาน/ที่ ป รึ ก ษา/คณะทํ า งาน
การเปดรับฟงความคิดเห็นจากทุก
ภาคสวนเปนตน
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ผลลัพธ
ผูเขาฝกอบรม
ไดรับการสราง
เสริมความ
ซื่อสัตยสุจริต
ผูเขาฝกอบรม
ไดรับความรู
เขาใจเกี่ยวกับ
ระบบการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ
ผูบริหารมี
บทบาทในการ
สงเสริมปองกัน
เพื่อยับยั้งการ
ทุจริตในองคกร

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

กลยุทธ

แนวทางตามกลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ป 2561
2 ครั้ง

3. พั ฒ นานวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ
ลดปญหาการทุจริต
4. พัฒนารูปแบบการ
สื่อสารสาธารณะเชิง
สรางสรรคเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
5. พัฒนา
สมรรถนะและ
องคความรูเชิง
สรางสรรคของ
บุคลากรดานการ
ปองกันการทุจริต

5.1 พัฒนาและยกระดับ
การพัฒนาบุคลากรดาน
งานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ใหมี
ความเปนมืออาชีพและ
เปนไปตามมาตรฐานสากล

2.2 กํ า หนดกลไกการติ ด ตาม จัดทํารายงานผลการ
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร นํ า ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ
ราชการดานการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ทุก
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.การเผยแพร ป ระกาศ
และการสื่อสารที่เปดโอกาสให จั ด ซื้ อจั ด จ าง ผ านท า ง โครงการ
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู เว็บไซตสํานักงาน
และหาขอมูลเกี่ยวกับการ
ปองกันการทุจริต
4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบ เผยแพรขอมูลขาวสาร
3
การสื่อสารสาธารณะ
เกี่ยวกับการปองกันและ
ชองทาง
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ปราบปรามการทุจริตให
ประชาชนทราบ
(website, FB,บอรด
ประชาสัมพันธ)
รอยละ
โครงการฝกอบรมคุณธรรม
รอยละของเจาหนาที่เขา
80
จริยธรรมใหแกพนักงาน ลูกจาง ฝกอบรมคุณธรรม
ผูบริหารและ
ส.อบต.ดง จริยธรรม
สุวรรณ
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ป 2562
2 ครั้ง

ป2563
2 ครั้ง

ป2564
2 ครั้ง

ทุก
โครงการ

ทุก
โครงการ

3
ชองทาง

รอยละ
85

ผลลัพธ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

2 ครั้ง

สํานักปลัด

ทุก
โครงการ

ทุกโครงการ

สํานักปลัด

3
ชองทาง

3
ชองทาง

3 ชองทาง

สํานักปลัด

รอยละ
90

รอยละ
100

เจาหนาที่เขา
ฝกอบรม
คุณธรรม
จริยธรรมมี
จิตสํานึกคานิยม
และวัฒนธรรม
สุจริต

สํานักปลัด

5.4 ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
เปาหมาย
1. การปฏิบัตงิ านดานการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. คดีการทุจริตและการกระทําทุจริตลดนอยลง
กลยุทธ

แนวทางตามกลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)

ป 2561 ป 2562
1. เพิ่ม
1.1 การปรับปรุงระบบการ 1 จัดทําหลักเกณฑวิธีการรับฟง มีห ลั กเกณฑ วิธีการรั บ ฟ ง
1
1
ประสิทธิภาพ
รับเรื่องรองเรียนของ
ขอรองเรียน/รองทุกข
ขอรองเรียน/รองทุกข
หลัก
หลัก
ระบบงานปองกัน หนวยงานตอตานการ
เกณฑ
เกณฑ
การทุจริต
ทุจริตตาง ๆ ใหมีความ
รวดเร็ว เขาถึงไดโดยงาย
1.2 การสรางความเชื่อมั่ น การจัดระบบรับฟงขอรองเรียน -จํานวนชองทางการรับฟง
5
5
แ ล ะ ค วามไ ว วาง ใ จต อ -การจัดชองทางรองเรียน/แจง ขอรองเรียน
ชองทาง ชองทาง
ระบบการรับเรื่องรองเรียน เบาะแส/ความคิดเห็น
- ตูรับขอรองเรียน
- จัดสงขอรองเรียนทาง
ไปรษณีย
- ศูนยขอมูลขาวสารอบต.
- เว็บไซต
dongsuwan.go.th/FB
กา ร จั ด ก า ร แ ล ะ แ จ ง ผ ล ข อ รอยละของขอรองเรียนที่
รอยละ
รอยละ
รองเรียน
แจงผลการดําเนินการแกผู
100
100
รองเรียน
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ผลลัพธ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ป2563
1
หลัก
เกณฑ

ป2564
1
หลัก
เกณฑ

5
ชองทาง

5
มีช องทางการรั บ สํานักปลัด
ชองทาง ฟ ง ข อ ร อ งเรี ย น
หลายชองทาง

รอยละ
100

รอยละ
100

มีหลักเกณฑ
วิธีการรับฟงขอ
รองเรียน/รอง
ทุกข

สํานักปลัด

มีช องทางการรั บ สํานักปลัด
ฟ ง ข อ ร อ งเรี ย น
หลายชองทาง

ภาคผนวก

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเชียงแรง
เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561-2564)
ขององคการบริหารสวนตําบลเชียงแรงอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
************************
ดวยองคการบริหารสวนตําบลเชียงแรง ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันทุจริต4 ป (พ.ศ.
2561-2564)ขององคการบริหารสวนตําบลเชียงแรงเพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองกับตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่
วันที่ 11 ตุลาคม 2558 ไดมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กรอบยุทธศาสตร
ระยะ 20 ป และแผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ เพื่อยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริตสูงกวารอย
ละ 50 สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิ
ชอบได และใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวน
ตําบลเชียงแรงตอไป
เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารของโครงการและปฏิบัติใหสอดคลองพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวของ องคการบริหารสวนตําบลเชียงแรงจึงขอประชาสัมพันธ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจ ริต4 ป (พ.ศ. 2561-2564)ขององคการบริหารสวนตําบลเชียงแรงรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน เมษายนพ.ศ. 2560

(นายสิงหคํา เชียงแรง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลเชียงแรง

