แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

เทศบาลตาบลบางกระทึก
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

คานา
การทุ จ ริ ต เป็ น ปั ญ หาใหญ่ ข องสั ง คมไทยมาเป็ น เวลานานและฉุ ด รั้ง ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานใน
ภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้ อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ
คสช. ได้มีคาสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ
เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้ เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
เทศบาลต าบลบางกระทึ ก จึ ง ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ๔ ปี
พ.ศ. ๑๕๖๑ – ๒๕๖๔ ของเทศบาลตาบลบางกระทึก ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาล
ตาบลบางกระทึก ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน์กาหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตาม คาสั่ง
คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบาย
ระดับชาติ ด้วย
เทศบาลตาบลบางกระทึก

สารบัญ
เนื้อหา
ส่วนที่ ๑ บทนา
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
เป้าหมาย
ประโยชน์ของการจาแผน
ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
บัญชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แยกตามมิติ
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
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มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคผนวก
- สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.
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ป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔)
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ประกาศเทศบาลตาบลบางกระทึก
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ของเทศบาลตาบลบางกระทึก
---------------------ตาม หนังสือสานักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. 00๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม 25๖๐ เรื่อง
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการดาเนินโครงการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น Integrity and
Transparency Assessment (ITA) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประกอบกับ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้ทาบัน ทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Integrity and Transparency Assessment (ITA) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยทางสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
การดาเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เทศบาลตาบลบางกระทึก จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๔) ของเทศบาลตาบลบางกระทึก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลตาบลบางกระทึกให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าว
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายราชัน มีป้อม)
นายกเทศมนตรีตาบลบางกระทึก

ส่วนที่ ๑
บทนา
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ต้อ งการบ่ ง ชี้ค วามเสี่ ย งของการทุจ ริ ต ที่มี อ ยู่ ในองค์ ก รโดยการประเมิ น โอกาสการทุ จ ริ ตที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุ มและการป้องกันการ
ทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจ ริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น
ได้แก่ การกระจายอานาจลงสู่ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลั ก การแล้ ว การกระจายอานาจมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ส าคั ญ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารต่ า งๆของรั ฐ สามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของชุ ม ชนมากขึ้ น
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านการทาบัญชี การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรื อ ลั ก ษณะปัญ หาของการทุจ ริ ตที่ เ กิด จากการขาดความรู้ ความเข้า ใจและ
ขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรื อ ลั ก ษณะของปั ญ หาของการทุ จ ริ ต ที่ เ กิ ด จากการตรวจสอบ ขาดความ
หลากหลายในการตรวจสอบของภาคส่วนต่างๆ
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้
ดังนี้
๑) โอกาส แม้ ว่ า ในปั จ จุ บั น มี ห น่ ว ยงานและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทาให้คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทา
พฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งขึ้น
๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจ ริ ต ในเชิง นโยบายที่ ทาให้ ก ารทุจ ริ ตกลายเป็ นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริ ตของ
บุคคลเหล่านี้
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๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อให้ ต นเองได้รั บ สิ ท ธิ ใ นการด าเนิ น งานโครงการของภาครั ฐ รู ปแบบของการผู ก ขาด ได้ แ ก่
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จ ะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้
เจ้าหน้าที่ ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาป น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม
๒. หลักการเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหา ลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูก
มองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบ
การ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน
จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลาดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against CorruptionUNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปราม
การทุจริตแห่ งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ ชาติว่ าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ
แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญ
ของสั ง คมไทยประกอบด้ ว ยปั จ จั ย ทางด้ า นพื้ นฐาน โครงสร้ า งสั ง คม ซึ่ ง เป็ นสั ง คมที่ตั้ ง อยู่ บนพื้ น ฐาน
ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติด
กับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม
ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่

3
ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยม
และวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้
ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุ ทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3
เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ ที่ป ระชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่ว มมือจากฝ่ ายการเมือง
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
กาหนด ยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception
Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่ งใส สร้างค่านิ ยม วัฒ นธรรมสุจริตให้ เกิดในสังคม จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต เพื่อกาหนดแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ
ที่เป็นรูปธรรม อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต เทศบาลตาบลบางกระทึก จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อเป็น
มาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เพื่อให้ทุกส่วนราชการใน
เทศบาลตาบลบางกระทึก ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ ได้มุ่งเน้นให้การ
ดาเนินการป้องกันการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบ
และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์
และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้า ที่ของรัฐ
ซึ่ง เป็น เรื่ องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖
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เทศบาลตาบลบางกระทึก ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดทา
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการ
ดาเนินการเรื่องโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency
Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถทางานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจน
สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามแผนจังหวัดนครปฐมใสสะอาด
วิสัยทัศน์(Vision)
“บริหารอย่างสร้างสรรค์
ยึดมั่นธรรมาภิบาล
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”
พันธกิจ
๑. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี
๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประชาชน และชุมชน
๓. พัฒนาระบบคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพ
๔. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา วัฒนธรรม การสาธารณสุขและการกีฬา
๕. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย
๖. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพในชุมชน
๗. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๑) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลตาบลบางกระทึก
๒) เพื่ อยกระดับ จิ ต ส านึ กรั บ ผิ ด ชอบในผลประโยชน์ ข องสาธารณะของข้า ราชการฝ่ า ย
การเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตาบลบางกระทึกรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
๓) เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการเป็ น ไปตามหลั ก บริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี (Good
Governance)
๔) เพื่อส่ งเสริ มบทบาทการมีส่ ว นร่ ว ม (people's participation) และตรวจสอบ
(People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตาบลบางกระทึก
๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึ งเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตาบลบางกระทึก
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๔. เป้าหมายของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตาบลบางกระทึก
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
๒) เครื่ อ งมื อ/มาตรการการปฏิ บัติ งานที่ ส ามารถป้ องกัน ปั ญหาเกี่ย วกั บ การทุ จริ ตและ
ประพฤติ มิชอบ ของข้าราชการ
๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมและ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตาบลบางกระทึก
๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบล
บางกระทึก ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
๕) เทศบาลตาบลบางกระทึก มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
๕. ประโยชน์ของการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตาบลบางกระทึก
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
๒) เทศบาลต าบลบางกระทึ ก สามารถบริ ห ารราชการเป็ น ไปตามหลั ก บริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
๓) ภาคประชาชนมีส่ว นร่วมตั้งแต่ร่ว มคิด ร่ว มทา ร่วมตัดสิ นใจรวมถึงร่ว มตรวจสอบใน
ฐานะพลเมืองที่ มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการ
เฝ้าระวังการทุจริต
๔) สามารถพัฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตาบลบางกระทึก ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต
๕) เทศบาลตาบลบางกระทึก มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้าน การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
--------------------------

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) มีรายละเอียดกรอบการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ( ภาพรวม ) แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

ภาคผนวก

บัญชีแผนการป้องกันการทุจริต ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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มิตทิ ี่ ๑ การสร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

๒๕๖๑

ปีงบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

1.๑ การสร้างจิตสานึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทัง้ ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. มาตรการส่งเสริมการบริหารงานราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๒. มาตรการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่บุคลากรในองค์กร
3. โครงการฝึกอบรม สัมมนา เพือ่ พัฒนาบุคลากรใน
องค์กร โดยกาหนดให้มีหัวข้อด้านคุณธรรม จริยธรรม
แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ พนักงานขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น
4. โครงการฝึกอบรม สัมมนา เชิงปฏิบัติการและ
ศึกษาดูงาน สาหรับครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยกาหนดให้มีหัวข้อด้านคุณธรรม จริยธรรม
5. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลตาบลบางกระทึก
6. มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน การต่อต้าน
การทุจริต”
7. มาตรการเสริมสร้าง ความซื่อสัตย์ สุจริต และ
ปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมทีด่ ี ในการต่อต้านการทุจริต

๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๒๘,๐๐๐

๒๘,๐๐๐

๒๘,๐๐๐

๒๘,๐๐๐

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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มิตทิ ี่ ๑ การสร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

๒๕๖๑

ปีงบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

1.๑ การสร้างจิตสานึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทัง้ ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น

๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

8. กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

9. มาตรการ “จัดทา คู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน”

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

10. มาตรการ “ปลูกฝัง องค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Conflict of Interest”

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

1. กิจกรรมปลูกต้นไม้เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีส่ ี เขียว ลดภาวะ
โลกร้อน ในเขตพืน้ ทีข่ องเทศบาลตาบลบางกระทึก

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

2. โครงการสร้างสานึก - รักษ์สิ่งแวดล้อม

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

3. โครงการรักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน
4. โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามรอยพ่ออยู่
อย่างพอเพียง

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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มิตทิ ี่ ๑ การสร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

๒๕๖๑

ปีงบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

1.3 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

รวม

1. กิจกรรมคุณธรรมสานสายใยครอบครัว
2. กิจกรรมพาน้องท่องธรรมะ
3. โครงการจัดค่ายเยาวชน
4. โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพ สภาเด็กและเยาวชน
5. กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคมให้เด็กและ
เยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กิจกรรม “โตไป
ไม่โกง”)
6. กิจรรมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคมให้เด็กเล็กตาบล
บางกระทึก (กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”)
7. โครงการปลูกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริตให้กับ
เด็กและเยาวชน
7 มาตรการ 6 กิจกรรม 8 โครงการ

๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

๐
๐
๑๐๐,๐๐๐

๐
๐
๑๐๐,๐๐๐

๐
๐
๑๐๐,๐๐๐

๐
๐
๑๐๐,๐๐๐

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๗๒๘,๐๐๐

๗๒๘,๐๐๐

๗๒๘,๐๐๐

๗๒๘,๐๐๐

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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มิตทิ ี่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

๒๕๖๑

ปีงบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

2.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร

๑. กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลตําบลบางกระทึก

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

๑. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล
๒. มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน
ราชการ และพนักงานเทศบาล
๓. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน”
๔. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
๕. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหา
พัสดุ
๖. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ

๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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มิตทิ ี่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

๒๕๖๑

ปีงบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

๗. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ –
จัดจ้าง
๘. กิจกรรมการ จัดบริการสาธารณะและการ บริการ
ประชาชนเพือ่ ให้เกิด ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
๙ .โครงการจ้างหน่วยงานอื่นประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชน
๑๐. กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
๑๑. มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการ
ประชาชน”

๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

13

มิตทิ ี่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

๒๕๖๑

ปีงบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

2.3 มาตรการการใช้ 1. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ดุลยพินิจและใช้อํานาจ ราชการ
หน้าทีใ่ ห้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี
2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นทีป่ ระจักษ์

3.กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักงาน
ดีเด่น

๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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มิตทิ ี่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

๒๕๖๑

ปีงบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

รวม

1. กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ของ เทศบาลตําบลบางกระทึก”
2. กิจกรรม ให้ความ ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทีไ่ ด้
ดําเนินการตามอํานาจหน้าทีเ่ พือ่ การตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การ ปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล
บางกระทึก
3. มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”
4. มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณี
มีบุคคลภายนอก หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตําบลบางกระทึก ว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าทีโ่ ดยมิชอบ”
7 มาตรการ 9 กิจกรรม 3 โครงการ

๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
มิตทิ ี่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ปีงบประมาณ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางทีเ่ ป็นการ
อานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอานาจ
หน้าทีข่ ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน

๑. กิจกรรม “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต2.าบลบางกระทึ
กให้ดมทีปาระเบี
ระสิทธิยภบศูาพมากยิ
กิจกรรม “การจั
นย์ข้อมู่งลขึข่้นา”วสาร
ของเทศบาลตาบลบางกระทึกให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น”
3. โครงการ “อบรมให้ความรู้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย/ พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 และการต่อต้านการทุจริต”
4. กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีส่ าคัญและ
หลากหลายผ่านทางช่องทางต่างๆของเทศบาลตาบล
บางกระทึก”
5. กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน
การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล”
6. โครงการจัดทาสารประชาสัมพันธ์ผลการ
ดาเนินงานของเทศบาลตาบลบางกระทึก
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๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

หน้าทีข่ ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
มิตทิ ี่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ปีงบประมาณ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

7. โครงการปรับปรุงเว็บไซด์ของเทศบาลตาบล
บางกระทึก
๑. โครงการจัดประชาคมเพือ่ จัดทาแผนชุมชน
๒. กิจกรรมการดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์เทศบาลตาบลบางกระทึก
3. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
4. มาตรการแก้ไขเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ และเหตุ
เดือดร้อนราคาญต่างๆ และรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
๑. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะต่างๆ ในการ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
๒. ประชุมประชาคมประจาเดือน
3. โครงการประชุมประชาคมเพือ่ ทบทวนแผนพัฒนา
4 ปี
4. โครงการอบรมให้ความรู้เพือ่ ทบทวนการจัดทาแผน
ชุมชน
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๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๘,๐๐๐

๘,๐๐๐

๘,๐๐๐

๘,๐๐๐

๐

๐

๐

๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
มิตทิ ี่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ปีงบประมาณ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

5. โครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพผู้นาชุมชน
6. โครงการจัดการเลือกตั้งประธานและ
คณะกรรมการชุมชน
7. มาตราการการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
8 .กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาล
9. มาตรการประเมินผลการปฏิบัติการราชการโดย
คณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์
และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองทีด่ ี
5 มาตรการ 6 กิจกรรม 9 โครงการ
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๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๒๙๓,๐๐๐

๒๙๓,๐๐๐

๒๙๓,๐๐๐

๒๙๓,๐๐๐

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
มิตทิ ี่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตราชการขององค์
ิ
กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนด
4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ช่องทางทีส่ ามารถ
ดําเนินการได้

๑. การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี
งบประมาณ
๒. การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
๓. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

๑. มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบกํากับ ดูแลการ บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การ บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
๒. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ
3. กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จาก
ตัวแทนชุมชน
4. กิจกรรมการให้ความรู้แก่กรรมการตรวจรับการจ้าง
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๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐
๐

๐
๐

๐
๐

๐
๐

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
มิตทิ ี่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตราชการขององค์
ิ
กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพือ่ ต่อต้านการ
ทุจริต
รวม

๑. กิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมาย ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
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๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

๕๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๓. กิจกรรมส่งเสริม สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี บทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของเทศบาล

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๑. มาตรการเฝ้าระวัง การคอร์รัปชันโดยภาค
ประชาชน

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๒. กิจกรรมการติดป้าย ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การ ทุจริต

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๒. กิจกรรมการติดป้าย ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การ ทุจริต

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

2 มาตรการ 12 กิจกรรม - โครงการ

