แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลตาบลสถาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559

ส่วนที่ 1
หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริม ให้องค์ก รปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้ง มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญ หา
ในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบที่กฎหมายกาหนด
และต้องเป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศโดยรวม
นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กาหนดให้การบริหารราชการ
ซึ่ง รวมทั้ ง ราชการบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งเป็ น ไปเพื่อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน ตามหลั ก การบริ ห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
เมื่ อ พิ จ ารณาจากบทบั ญ ญัติข องรัฐ ธรรมนูญ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งดัง กล่าวจะเห็น ได้ว่ า
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่สาคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการกากับดูแลโดยองค์กรที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มีส่วนทา
ให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่ง ไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์
ส่ อ ไปในทางที่ เ อื้ อ ประโยชน์ แ ก่ ต นเองหรื อ พวกพ้ อ งโดยไม่ ช อบมี ก ารกระท าในลั ก ษณะที่ เ ป็ น การขั ด กั น
แห่งผลประโยชน์ ฝาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
จากสภาพปัญหาที่พ บในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์
จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจานวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา
ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเร่ง สร้างภาพลัก ษณ์ ความเชื่อมั่ นให้กับ หน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามี ส่วนร่วมในการบริห ารงาน การตรวจสอบ
การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้ อ งถิ่น ซึ่ง บุคคลที่ มี ส่วนส าคัญ ที่ จ ะทาให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ปลอดทุ จ ริ ต หรื อ การทุ จ ริ ต มี ทิ ศ ทางลดน้ อ ยถอยลง ย่ อ มเกิ ด จากบุ ค ลากรในองค์ ก รซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
สมาชิก สภาท้ อ งถิ่น ผู้บริห าร ตลอดจนข้าราชการ พนัก งาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกๆ ตาแหน่ง จะต้องมีจิตสานึกค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับ หลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการ
ใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ ยึ ด หลั ก “ธรรมาภิ บ าล” แล้ ว หน่ ว ยงานองค์ ก รอื่ น และประชาชนก็ จ ะเชื่ อ มั่ น และไว้ ว างใจ
ศรัทธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน
เทศบาลตาบลสถาน อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนึ่ง
ที่ จ ะเป็น ตัวช่วยสร้างภาพลัก ษณ์ หรือการเป็นต้ นแบบในด้า นการป้ อ งกั นการทุ จ ริตเพื่ อจะขยายผลไปยั ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น . อื่นได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ทาให้ทุกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง

-2วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1. เพื่ อให้เ ทศบาลตาบลสถานใช้เ ป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้ องกั น
และปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลสถาน
2. เพื่อ ส่งเสริม /เสริมสร้างให้บุคลากรของเทศบาลตาบลสถาน ปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. เพื่ อส่งเสริม บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุ จริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
4. เพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัตหิ น้าที่
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลสถาน
๕. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง
เป้าหมาย
๑. ข้าราชการทั้ งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าของเทศบาลตาบลสถาน ตลอดใจประชาชน
มีจิตสานึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝ่าย
๒. เทศบาลตาบลสถาน มีร ะบบการปฏิบัติง านที่ส ามารถป้องกั นปัญหาเกี่ยวกับ การทุ จริต
และประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง
๓. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมื อในองค์ก รและภายนอกองค์ก รในการป้อง กั น
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
๔. เทศบาลตาบลสถานสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุล
การใช้อานาจให้เหมาะสม
๕. เทศบาลตาบลสถานพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
๑. คณะผู้บ ริห าร/สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตาบลสถาน
มีจิตสานึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
2. ประชาชนมีจิตสานึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้ าระวังการทุ จริตของเทศบาล
ตาบลสถาน
3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาส
ในการกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต

-3วิสัยทัศน์
“เทศบาลตาบลสถาน ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารงานโปร่งใส ประชาชนใส่ใจมีส่วนร่วม ”
พันธกิจ ( Mission )
1. เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลสถาน
ยึดหลักธรรมาภิบาล
2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของเทศบาลตาบลสถาน
3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตาบลสถาน ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
5. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การองค์ ค วามรู้ ด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
ของเทศบาลตาบลสถานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ยุ ทธศาสตร์ที่ 1 เสริม สร้า งจิตส านึก ค่า นิย ม ให้ ทุกหน่วยงานของ เทศบาลต าบลสถาน
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม เสริ ม สร้ า ง จิ ตส านึ ก และค่ า นิย ม ให้ ทุ ก หน่ วยงานของ เทศบาลต าบลสถาน
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเทศบาลตาบลสถาน รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย
เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจน เป็นการวางรากฐาน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลสถานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
2.1 ส่งเสริมการปฏิบัตงิ านและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผบู้ ริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงาน
และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.1.2 ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
2.1.3 ส่ง เสริม การเรี ยนรู้ ห รื อการฝึ ก อบรมเกี่ ยวกั บ การใช้ ห ลัก ปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงแก่ทุกหน่วยงาน
2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทกุ ระดับได้เรียนรู้และปฏิบัตงิ านตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2.2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลสถานมี
าบลสถาน ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการ
ฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลสถานได้
าบลสถาน ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม
2.2.3 ควบคุ ม ก ากั บ ดูแล การปฏิบั ติง าน การประพฤติป ฏิ บัติตนของเจ้า หน้า ที่
ของเทศบาลตาบลสถานให้
าบลสถาน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

-42.3 ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่ อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต
โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ
2.3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ ของ เทศบาลตาบลสถานปฏิ
าบลสถาน บัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
2.3.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่า
ของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
2.3.3 ส่ ง เสริม เชิ ด ชู หน่ ว ยงานหรื อบุ ค คลที่ มี ผ ลงานดีเ ด่ น ด้ านการป้ องกั น และ
ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลสถาน
2.3.4 ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานร่ว มกั น สร้า งค่ า นิย มในการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลสถาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิมชิ อบ
1.วัตถุประสงค์
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานของเทศบาลตาบลสถานในการป้
องกันและแก้ไข
าบลสถาน
ปัญ หาการ ทุ จ ริต และประพฤติมิ ชอบ ส่ง เสริม บทบาทและการมี ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน เทศบาลตาบลสถาน เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน
ให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
2.1 บู ร ณาการระหว่ า งหน่ ว ยงาน ภายใน เทศบาลต าบลสถานกั
าบลสถาน บ องค์ ก รทุ ก ภาคส่ ว น
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่าง เทศบาลตาบล
สถานกั
สถาน บองค์กรทุกภาคส่วน
2.1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทาการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเทศบาลตาบลสถาน โดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบในเทศบาลตาบลสถาน
2.2.1 เสริ ม สร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้ เ พื่ อ ให้ ภ าคประชาชนมี ค วามตื่ น ตั ว
ต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในเทศบาลตาบลสถาน
2.2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมู ลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวก
หลากหลาย รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
2.2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

-5ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบของเทศบาลตาบลสถาน
1. วัตถุประสงค์
มุ่ง พัฒ นาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เ หมาะสม
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอานาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ กั บ ภาคเอกชนให้ มี ศั ก ยภาพในการป้อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริต ปรั บ ปรุ ง แก้ ไข และพั ฒ นา
เทศบัญ ญัติข้อบัง คับ ที่ เ อื้ อประโยชน์ต่อ การทุ จริตหรือเป็นอุป สรรคต่อการป้องกั นและปราบปรามการทุจ ริต
ให้มีประสิทธิภาพ
2. มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
2.1 พั ฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุล การใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ
2.1.1 ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานใน เทศบาลต าบลสถานที
าบลสถาน ่ มี พั น ธกิ จ ด้ า นการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุ จ ริต มี โ ครงสร้า งของหน่ว ยงานอัตราก าลั ง การบริห ารงานบุค คล และงบประมาณ
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ
2.1.2 ให้หน่วยงานในเทศบาลตาบลสถาน สร้างระบบการตรวจสอบการบริหาร
ราชการ โดยกาหนดให้แยกอานาจการบริหารงานออกจากอานาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้ง
อีกอานาจหนึ่งได้
2.1.3 สนับ สนุนให้มี ก ารตรวจสอบและถ่วงดุล การใช้อานาจระหว่างหน่วยงาน
ของเทศบาลตาบลสถานด้
าบลสถาน วยกันเอง
2.1.4 ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อานาจ
ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง และเป็นธรรม
2.2 สร้ า งกลไกความร่ ว มมื อ ระหว่า ง เทศบาลตาบลสถานกั
าบลสถาน บ ภาคเอกชนให้ มี ศั ก ยภาพ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.2.1 วางแนวทางและส่ง เสริม บทบาทความร่วมมื อระหว่าง เทศบาลตาบลสถาน
กับภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเทศบาลตาบลสถาน
1. วัตถุประสงค์
มุ่งพั ฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
2. มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
2.1 พั ฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ ของรัฐในการป้องกั นและปราบ ปราม
การทุจริต
2.1.1 ก าหนดให้เ จ้าหน้าที่ ของรัฐต้ องรับ การฝึก อบรมหลั ก สูตรด้ านการป้องกั น
และปราบปรามการทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ
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ส่วนที่ 2
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 เสริ ม สร้ า งจิ ต ส านึ ก ค่ า นิ ย มให้ ทุ ก หน่ ว ยงานของเทศบาลต าบลสถานปฏิ บั ติ ง าน
ตามหลักธรรมาภิบาล
ปีงบประมาณ
มาตรการ/แนวทาง
โครงการ/กิจกรรม
หมายเหตุ
ปี
ปี
ปี
ดาเนินการ
2557
2558 2559
1.ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ๑.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐
และการดาเนินชีวิต
การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตาบลสถาน
1.2 แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
50,000 30,000
๒.ส่งเสริมให้บุคลากร
๒.๑ ให้ความรู้ ความเข้าใจ
ทุกระดับได้เรียนรู้
การปฏิบัตงิ านตามหลักธรรมาภิบาล
และปฏิบัตงิ าน
๒.๒ จัดทาประกาศประมวลจริยธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล
แก่บุคลากรทัง้ ฝ่ายประจาและฝ่าย
การเมือง
๒.๓ จัดทาคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับ
และระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องประจาตัว
บุคลากรทุกคน

-7ยุทธศาสตร์ที่ 2 บู ร ณา ก า ร ร ะ หว่ า ง หน่ วย งา นใ นก า ร ป้ องกั นแ ล ะ แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญหา ก า ร ทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ
มาตรการ/แนวทาง
ดาเนินการ
1.บูรณาการ ระหว่าง
หน่วยงานในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติ
มิชอบ
๒.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม
๑.๑ โครงการรับฟังความคิดเห็นเวที
ประชาคม
๑.๒ จัดทาตู้รบั ฟังความคิดเห็น
1.3 รับแจ้งเหตุทจุ ริตบนเวปไซต์
ของเทศบาลตาบลสถาน
๒.๑ จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริต
2.2 แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็น
คณะกรรมการในการดาเนินงานต่างๆ
ของเทศบาลตาบลสถาน

ปีงบประมาณ
หมายเหตุ
ปี
ปี
ปี
2557
2558 2559
30,000 30,000 30,000
20,000

-

-

20,000 20,000

-8ยุ ทธศาสตร์ที่ 3 เสริม สร้า งความเข้ ม แข็ ง ในการป้อ งกันและ แก้ไ ขปัญหาการ ทุจริ ต และประพฤติ มิช อบ
ของเทศบาลตาบลสถาน
ปีงบประมาณ
มาตรการ/แนวทาง
โครงการ/กิจกรรม
หมายเหตุ
ปี
ปี
ปี
ดาเนินการ
2557
2558
2559
1.จัดทาระบบตรวจสอบ ๑.๑ จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม
ควบคุมและถ่วงดุลให้
ประเมินผลการควบคุมภายใน
เหมาะสม
๑.๒ จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
๑.๓ จัดทากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารราคากลาง ทางประกาศ
และเวปไซต์
๑.๔ จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ
๒.สร้างกลไก
๒.๑ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
30,000 30,000 30,000
ความร่วมมือ
หรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ระหว่างหน่วยงาน
ท้องถิ่นอาเภอเชียงของ
กับประชาชน
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4
พั ฒนาศัก ยภาพเจ้า หน้ า ที่ข องรัฐ ในการป้อ งกั นและและ แก้ไ ขปั ญหาการ ทุ จริ ต
และประพฤติมิชอบของเทศบาลตาบลสถาน
มาตรการ/แนวทาง
ดาเนินการ
1.พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

โครงการ/กิจกรรม
๑.๑ จัดส่งเจ้าหน้าที่ของ เทศบาล
ตาบลสถานเข้าอบรม
หลักสูตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทัง้ ในและต่างประเทศ
1.2 อบรมคุณธรรม จริยธรรม
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

ปีงบประมาณ
หมายเหตุ
ปี
ปี
ปี
2557
2558
2559
20,000 20,000 20,000

10,000

10,000 10,000

