
ประชาคมต าบลเวียงพางค า คล่ืน ๑๐๓.๗๕ เมกะเฮิรตซ,์

มาตรการการประเมินการปฏบิติัราชการของพนักงานเทศบาล

และพนักงานจา้งแบบ๓๖๐ องศา},โครงการเพื่อเพิ่มขดี

สมรรถนะของบุคลากรและระบบคุณธรรม จริยธรรม,โครงการ

ส ารวจตรวจสอบและปรบัปรุงรายการบุคคลในทะเบียนราษฎร,

การปรบัปรุงประมวลจริยธรรมขา้ราชการฝ่ายการเมืองและ

ขา้ราชการทอ้งถ่ินเป็นตน้  

2)การสรา้งจติส านึกและความตระหนกัของประชาชน 

จ านวน 18 โครงการ/กิจกรรม เช่น โครงการครอบครวั

คุณธรรมน าสงัคมไทยเขม้แข็ง, โครงการถนนเวียงพางค าสวย 

หน้าบา้นสะอาด ,การเสริมสรา้งจิตสาธารณะ ครอบครวั-

โรงเรียน-สงัคมคุณธรรม” โครงการตูโ้ปร่งใสใส่ใจประชาชนฯ 

3)การปลูกฝังจิตส านึกและความตระหนกัแก่เด็กเยาวชน  

จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม เช่น โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรมพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน,โครงการ

ฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพเครือขา่ย แกนน าเยาวชน “ตน้กลา้

ใหม่ใฝ่เรียนรู”้ 

2.แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประกอบมิติที ่2 การบริหาร

ราชการเพื่อป้องกนัการทุจริต 

1)มาตรการสรา้งความโปรง่ใสในการปฏิบตัิราชการ เช่น 

การบริหารงานบุคคล,การบริหารงบประมาณ การเงิน การคลงั

และทรพัยสิ์น,การจดับริการสาธารณะ-การบริการประชาชน 

2)มาตรการการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบรหิาร/เจา้หนา้ท่ีให้

เป็นไปตามหลักการบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

3)การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและ/หรือบุคคลเช่น มอบ

ใบประกาศเกียรติคุณพนักงานเทศบาลและพนักงานจา้งดีเด่น,

กิจกรรมมอบใบประกาศยกยอ่งเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีท า

คุณประโยชน์หรือเขา้ร่วมในการพฒันาเทศบาล  

4)มาตรการจดัการในกรณีไดท้ราบ รบัแจง้หรือตรวจสอบ

พบการทุจรติกระบวนการบริหารจดัการเร่ืองรอ้งเรียนรอ้งทุกข์

,มาตรการจดัการของคณะกรรมการประมวลจริยธรรม 

3.แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประกอบมิติที่ 3  การ

สง่เสริมบทบาทและการมีสว่นรว่มของภาคประชาชน 

1)การเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทัว่ไป

เพื่อส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชนการบริหารงานฯ 

2)กระบวนการรบัฟังความคิดเห็น/การรบัและตอบสนองเร่ือง

รอ้งเรียน 

3)การสรา้งกลไกและช่องทางส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารกิจการฯ 

4.แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประกอบมิติที่ 4  การ

เสริมสรา้งและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบ อปท. การจดั

วางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง,การ

สนับสนุนภาคประชาชนใหม้ีส่วนร่วมในการตรวจสอบ,การ

ส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาเทศบาล,การส่งเสริม

แนวร่วมหรือเครือขา่ยการป้องกนั/ต่อตา้น/เฝ้าระวงัการทุจริต 

5.แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประกอบมิติที่ 5 ความพรอ้ม

ในการเป็นตน้แบบดา้นป้องกนัการทุจริต ตวัอยา่งเช่น การ

พิจารณาก าหนดใหม้ีกิจกรรมในลกัษณะท่ีจะท าใหเ้กิดมีการ

ด าเนินการใหม้ีแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมตามท่ีระบไวใ้น

มิติท่ี 1-4 ,บุคลากร แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 3 ปี แผนปฏบิติัการ

ประจ าปีและงบประมาณท่ีแสดงถึงความยัง่ยนืและต่อเน่ืองใน

การเป็นตน้แบบ,การแกไ้ข ปรบัปรุงหรือออกระเบียบ ค าสัง่

ประกาศ,เทศบญัญติั ท่ีสนับสนุนการป้องกนัการทุจริต,ขอ้มลู

และจ านวนเครือขา่ยของ อปท.ท่ีจะขยายผลฯ””” “ 

เวียงพางค าเป็นเมืองน่าอยู ่กา้วสูส่ากลอยา่งยัง่ยนื  

บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ยดึมัน่ธรรมาภิบาล 

 

 

แผนปฏิบตักิาร 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

ดา้นการป้องกนัการทุจริต  

(ปี 2558-2560) 

เครือข่าย “อปท.โปร่งใส หวัใจคุณธรรม” ปี 2558 
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ที่มาของแผน 

1)แผนปฏบิติัการ อปท.ดา้นการป้องกนัการทุจริต เป็นแผนท่ี

ไดร้วบรวมเอาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีมีปรากฏอยู่

ในแผนพฒันาสามปีของ อปท.และท่ีไดพ้ิจารณาก าหนดใหม้ี

เป็นการเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของ อปท.แต่ละแห่ง 

2)แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ท่ีน ามาพิจารณาบรรจุไวใ้น

แผนปฏบิติัการ อปท.ดา้นการป้องกนัการทุจริต จะตอ้งมี

เน้ือหาและสาระส าคญัท่ีสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าติว่าดว้ย

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2556-

2560) ซ่ึงประกอบดว้ย 

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อตา้นการทุจริต 

เน้นการปรบัเปล่ียนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการ

รกัษาผลประโยชน์สาธารณะ 

ยทุธศาสตรท์ี่ 2 บรูณาการการท างานของหน่วยงานในการ

ต่อตา้นการทุจริตและพฒันาเครือขา่ย 

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 พฒันาระบบบริหารและเคร่ืองมือในการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

ยทุธศาสตรท์ี่ 4 เสริมเสรา้งองคค์วามรูด้า้นการต่อตา้นการ

ทุจริต ใหก้บับุคลากรทุกภาคส่วน 

2.วตัถุประสงคก์ารจดัท าแผน 

1)เพื่อการเสริมสรา้งจิตสึกและความตระหนักในการปฏบิติั

หน้าท่ีราชการใหบ้งัเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทอ้งถ่ิน 

ปราศจากการก่อใหเ้กิดขอ้สงสยัในการประพฤติปฏบิติัตาม

มาตรฐานจริยธรรม การขดักนัแห่งผลประโยชน์ และแสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบ 

2)เพื่อการบริหารราชการของ อปท.เป็นไปตามหลกัการ

บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

3)เพื่อการปรบัปรุงและพฒันาการมส่ีวนร่วมของประชาชนท่ี

สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

4)เพื่อการเสริมสรา้งและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบ อปท.

ท่ีมีประสิทธิภาพและเขม้แขง็ 

3.รูปแบบและลกัษณะของแผน 

แผนปฏบิติัการ อปท.ดา้นการป้องกนัการทุจริต มีรูปแบบหรือ

เคา้โครงดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 บทน า –หลกัการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริต

ของ อปท.)       -วตัถุประสงคข์องการจดัท าแผน 

          -เป้าหมาย 

          -ประโยชน์ของการจดัท าแผน 

ส่วนท่ี 2 แผนปฏบิติัการ อปท.ตน้แบบ ดา้นการป้องกนัการ

ทุจริต 

 -เคา้โครง/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวน 

งบประมาณท่ีด าเนินการในปี 2558-2560 แยกตาม 4 มิติ 

ส่วนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตาม

แผนปฏบิติัการฯ 

4.รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

(1)นโยบายของฝ่ายบรหิารดา้นการป้องกนัการแสวงหา

ประโยชนโ์ดยมิชอบหรือการทุจริต 

นายกเทศมนตรีต  าบลเวียงพางค า  (นายฉตัรชยั  ชยัศิริ)  

ไดแ้ถลงนโยบายตอ่สภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  เม่ือ

วนัท่ี 24 สิงหาคม 2554  

1.นโยบายเร่งด่วนท่ีจะด าเนินการในปีแรก 

1.7เน้นระบบการบริหารงานท่ีมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ตลอดเวลา 

6.นโยบายดา้นการบริหารจดัการท่ีดี 

6.1ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการก าหนดทิศ

ทางการบริหารเทศบาล ในการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ืองทุก

ขัน้ตอน  

6.2ปรบัปรุงพฒันา และจดัใหม้เีคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และสถานท่ี

ปฏบิติังานใหเ้พียงพอและทนัสมยั เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 

และเอื้ อต่อการใหบ้ริการแก่ประชาชน 

6.3บริหารจดัการและพฒันาขดีความสามารถเพื่อเพิ่ม

ศกัยภาพบุคลากร และสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิติังาน จดัใหม้ี

สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรอยา่งทัว่ถึง เพื่อเพิ่ม

ขวญัก าลงัใจใหก้บับุคลากรของเทศบาลฯ 

6.4ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองคก์ร ส่งเสริมใหป้ระชาชน

และบุคลากรของเทศบาลมส่ีวนร่วม โดยสุจริต โปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได ้ 

6.5บริหารงานดว้ยความซ่ือสตัย ์โปร่งใส จริงใจ สามารถ

ตรวจสอบได ้โดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนร่วมของประชาชน

ในทอ้งถ่ิน ภายใตก้ารปกครองระบบประชาธิปไตย โดยยดึหลกั

ธรรมาภิบาล 

(2)แผนงาน โครงการ กิจกรรมอ่ืนใด ท่ีจะท าใหก้ารด าเนิน

ตามนโยบายของฝ่ายบริหารบรรลุผลเป็นรูปธรรม ซ่ึงเป็นการ

สอดรบักบัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแต่ละมิติท่ีส านักงาน 

ป.ป.ช.ก าหนดดว้ย 

2.1แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประกอบมิติที่ 1  การปลกุ

จติส านึกและสรา้งความตระหนกั 

1)การสรา้งจติส านึกและความตระหนกัแก่บุคลากรทัง้ฝ่าย

การเมืองและฝ่ายประจ าของ อปท.จ านวน 17 โครงการ/

กิจกรรม เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมฝ่ายสภาเทศบาล

ในเวทีการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมต าบล

สญัจร,กิจกรรมการประชุมสภาเทศบาลท่ีเปิดโอกาสให้

ประชาชนเขา้ร่วมรบัฟัง/เสนอแนะและผ่านทางส่ือสถานีวิทยุ 


