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คํานํา
การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งในปจจุบันไดทวีความรุนแรงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหเกิด
ความเสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและ
การบริหารราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานในภาครัฐ ซึ่งเปนหนวยงาน
หลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถแขงขันกับตางประเทศไดอยางทัดเทียม และ
จะตองประสานความรวมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
และการพัฒนาคนควบคูไปพรอมๆ กัน โดยการปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนคานิยมอื่นๆ
ที่ถูกตอง รวมทั้งเขาใจวิถีดําเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณคา
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคาสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการ
หรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสราง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริม
การมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิใหเกิดการทุจริตได
เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวบรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม งานนิติการ ฝายธุรการ สํานักปลัด
เทศบาลตําบลทาสุด จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลทาสุด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให
เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธของเทศบาลตําบลทาสุดใหบรรลุเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว และเปนการถือปฏิบัติตาม คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่ ๖๙/
๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเปนนโยบายระดับชาติ ดวย
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หลักการเหตุผล
เทศบาลตําบลทาสุดเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะเปนผูใชอํานาจรัฐในการปกครองและ
บริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะดานตางๆ ซึ่งดําเนินการ
แกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นใหแกคนในทองถิ่น เปนองคกรที่มีความใกลชิดกับประชาชน และมีความเขาใจในสภาพ
และรับรูถึงสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นภายในทองถิ่นไดดีกวาหนวยงานราชการสวนกลาง ในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมอาจสงผลกระทบตอชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก
การปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน
ที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย รวมทั้งปญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเปนปญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเปน
เวลานาน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซอนของปญหาทุจริต ซึ่งทางคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช.ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือ
แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยใหทุกสวน
ราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุงเนน
การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อ
สกัดกั้นเพื่อมิใหเกิดการทุจริตได ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลง
นโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการ
แผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของ
รัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย ไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
กับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ใหหนวยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทจริตระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
และแผนพัฒนาสามปและเปนการสอดคลองกับการกําหนดใหมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยทางสํานักงาน ป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการ
ดําเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐของสานักงาน ป.ป.ช. เขา
ดวยกัน และสรางเครื่องมือประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ(Perception Base) และหลักฐานเชิง
ประจักษ(Evidence Base) โดยมีเปาหมาย คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมายทั้ง ๗,๕๗๑ แหง โดยมุงหวังให
เกิดการบริหารงานที่โปรงใสและเปนธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น และนําผลที่ไดจากการประเมินเพื่อใชใน
การกําหนดนโยบายการสงเสริมธรรมาภิบาลและปองกันการทุจริต พัฒนาคุณธรรม และความโปรงใสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีภาพลักษณที่ดีขึ้นในอนาคต และเปนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
ดังนั้น เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลทาสุดจึงไดจัดแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อเปนมาตรการแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติ

-๒มิชอบของภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของเทศบาลตําบลทาสุด และเพื่อใหทุกหนวยงานในเทศบาล
ตําบลทาสุดใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลทาสุดทั้งนี้ได
มุงเนนใหการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลทาสุดเปนไปอยางตอเนื่อง สรางระบบ
ราชการที่มีความโปรงใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความ
คุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาค
ประชาชนใหมีสวนรวม ในการรณรงค และปลูกจิตสานึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริต
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งเปนเรื่องที่สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
เทศบาลตําบลทาสุดไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรัปชั่น ปญหา
ผลประโยชนทับซอน และการพัฒนาคุณธรรมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อเปนแผนปฏิบัติการในการดําเนินการเรื่อง
โปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-ITA)
ประจําป ๒๕๕๘ อันจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร ใหสามารถทํางานดวยความโปรงใส ตามหลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีสวนรวม สามารถใชทรัพยากรอยางคุมคา และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถ
ตรวจสอบได และเปนไปตามแผนจังหวัดสุรินทรใสสะอาด
วิสัยทัศน

“ ทาสุดเมืองเจริญ มีเอกลักษณทางวัฒนธรรม การเกษตรพอเพียงและยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ สิ่งแวดลอมสวยงาม ประชากรอยูดีมีสุข ”

พันธกิจ ( Mission )
๑. เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยม ในการปฏิบัติหนาที่ ใหกับเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลทาสุด
๒. บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อเสริมสราง และพัฒนาเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลตําบลทาสุด
๓. สงเสริมบทบาทภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๔. สรางกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจของเจาหนาที่ของเทศบาล
ตําบลทาสุดใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ
๕. สงเสริมสนับสนุนการจัดการองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล
ตําบลทาสุดอยางจริงจังและตอเนื่อง

-๓-

ยุทธศาสตรวา ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลทาสุด
ยุทธศาสตรที่ ๑ เสริมสรางจิตสานึก คานิยม ใหทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลทาสุด
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริม เสริมสราง จิตสานึกและคานิยม ใหทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลทาสุดบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบลทาสุด รวมทั้งการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกหนวยงานมีวินัยเคารพ
กฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเปนกลไกในการแกไขปญหา การพัฒนา ตลอดจน เปนการวางรากฐานในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลทาสุดไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
๑. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๑ เสริมสรางความรูความเขาใจแกผูบริหาร เจาหนาที่และประชาชน ใหปฏิบัติงานและดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒ ประยุกตการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
๑.๓ สงเสริมการเรียนรูหรือการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกทุก
หนวยงาน ทุกสวนราชการ
๒. สงเสริมใหเจาหนาที่ทุกระดับไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยหลักธรรมาภิบาล
๒.๑ สงเสริมใหเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลทาสุดมีความรู ความเขาใจ รวมทั้งมีการฝกอบรม
เพื่อใหปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒.๒ สงเสริมใหเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลทาสุดไดประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม
๒.๓ ควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจาหนาที่ของเทศบาลตําบล
ทาสุดใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
๓. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต โดย
ใหยึดถือเปนคานิยมกระแสหลักของชาติ
๓.๑ สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลทาสุดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
๓.๒ รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหสังคมมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
๓.๓ สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลตําบลทาสุด
๓.๔ สงเสริม สนับสนุน ใหทุกหนวยงานรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลตําบลทาสุด

-๔ยุทธศาสตรที่ ๒ บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค
เพื่ อประสานความร วมมื อระหวางหนว ยงานของเทศบาลตําบลทาสุด ในการป องกัน และแก ไข
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในเทศบาลตําบลทาสุดเสริมสรางและพัฒนาเครือขายภาคประชาชนใหเปนกลไกใน
การตรวจสอบ ถวงดุล รวมถึงการสรางหลักประกันความปลอดภัยในการแจงขอมูลหรือเบาะแสในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
๑. บูรณาการระหวางหนวยงานภายในเทศบาลตําบลทาสุดกับองคกรทุกภาคสวนในการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑.๑ ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางเทศบาลตําบลทาสุดกับองคกร
ทุกภาคสวน
๑.๒ ใหมีการจัดตั้ง “ศูนยการขาวกลาง” เพื่อดําเนินการจัดระบบการขาว เก็บรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลทาสุดตลอดจนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารดานการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในเทศบาลตําบลทาสุดจากทุกหนวยงาน เพื่อนําไปประมวล วิเคราะห
เพื่อใชในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
๑.๓ สงเสริม สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานสื่อสารมวลชน ใหมีความเขมแข็ง และเปน
อิสระในการทําหนาที่ตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ
๑.๔ สงเสริม สนับสนุนให มีระบบอินเทอรเน็ตเพื่อทําการเผยแพร ประชาสัมพันธในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในเทศบาลตําบลทาสุดโดยใหมีเว็บบอรดเพื่อติดตอสื่อสารระหวางกัน
๒. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในเทศบาลตําบลทาสุด
๒.๑ เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหภาคประชาชนมีความตื่นตัวตอสภาพปญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในเทศบาลตําบลทาสุด
๒.๒ สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหมีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคล หนวยงานหรือขอมูลนั้น
๒.๓ สงเสริมสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร
๒.๔ กําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหไดรับรางวัลตอบแทน
๒.๕ ใหองคกรหรือบุคลากรดานสื่อสารมวลชนเปนสื่อกลางในการแสวงหาความรวมมือเพื่อการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในเทศบาลตําบลทาสุด

-๕ยุทธศาสตรที่ ๓ เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลตําบลทาสุด
วัตถุประสงค
เพื่อมุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ สงเสริมการกระจายอํานาจสูระดับกอง สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงาน
ภาครัฐกับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แกไข และพัฒนาเทศบัญญัติ
ขอบังคับที่เอื้อประโยชนตอการทุจริตหรือเปนอุปสรรคตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
๑. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม ชัดเจน และมี

๑.๑ ใหทุกหนวยงานในเทศบาลตําบลทาสุดที่มีพันธกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มีโครงสรางของหนวยงานอัตรากาลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสมสอดคลองกับภารกิจและ
ความรับผิดชอบ
๑.๒ ใหหนวยงานในเทศบาลตําบลทาสุดสรางระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ โดย
กําหนดใหแยกอํานาจการบริหารงานออกจากอํานาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถวงดุลหรือยับยั้งอีกอํานาจหนึ่ง
ได
๑.๓ สนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจระหวางหนวยงานของเทศบาลตําบลทา
สุดดวยกันเอง
๑.๔ ใหหนวยงานทุกหนวยงาน ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล การใชอํานาจในการปฏิบัติงาน
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตดวยความรวดเร็วตอเนื่อง และเปนธรรม
๒. สรางกลไกความรวมมือระหวางเทศบาลตําบลทาสุดกับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
๒.๑ วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหวางเทศบาลตําบลทาสุดกับภาคเอกชนหรือ
หนวยงานตรวจสอบภายนอก ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐ ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลตําบลทาสุด
วัตถุประสงค
เพื่อมุงพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไขสภาพปญหาการทุจริตใหเปนระบบอยางตอเนื่อง
สรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาคสวน
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
๑ พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๑.๑ กําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐตองรับการฝกอบรมหลักสูตรดานการปองกัน และปราบปรามการ
ทุจริตทั้งในและตางประเทศเพื่อใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิชาชีพ
๑.๒ จัดตั้งศูนยขอมูลความรูทางวิชาการเพื่อใหมีกระบวนการเรียนรู และการถายทอดความรู
ตลอดจนใหมีการศึกษาตัวอยางกรณี (case study)

-๖ตารางแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลตําบลทาสุด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
มิติที่
1.การสรางสังคมไม
ทนตอการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

1.โครงการฝกอบรมและ
สงเสริมการลดขยะจากตน
ทาง
2.กิจกรรมโตไปไมโกงใน
สถานศึกษา

งบประมาณ/บาท

19,080.ไมใชงบประมาณ

3.โครงการรณรงคปองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา

10,000.-

4. โครงการพุทธธรรมนําชีวิต

๓๐,๐๐๐

5. โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนเพื่อลดความเสี่ยง
จากยาเสพติดและเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควร
6.โครงการอบรมสงเสริมความรู
แกผูปกครองเรื่องพัฒนาการเด็ก
แตละชวงวัย
7.โครงการปลูกปารักษาตนน้ํา
สืบชะตาขุนน้ํา
8. โครงการสงเสริมศิลปะ
ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น

20,000.-

20,000.ไมใชงบประมาณ
4,760.-

หมายเหตุ

-๗มิติที่
1.การสรางสังคมไม
ทนตอการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม
9.โครงการหลอเทียนวัน
เขาพรรษา

งบประมาณ
๓0,๐๐๐.-

10.โครงการสงเสริมและ

พัฒนาการกีฬาของเด็กและ
เยาวชน ประชาชนตําบล
ทาสุด

10๐,๐๐๐.-

11.โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธ

โรงเรียนอนุบาลตําบลทาสุดและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

5,๐๐๐

12. โครงการฝกอบรมและ
สงเสริมการใชเชื้อราไตโคเตอรมา
และบิวเวอเรีย

20,000.-

13.โครงการฝกอบรมและ
สงเสริมการใชจุลินทรียเพื่อ
การเกษตร
14.โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา

20,000.-

6,767,464.62

หมายเหตุ

-8มิติที่

โครงการ/กิจกรรม

ปงบประมาณ

หมายเหตุ

2. การบริหารราชการ 1.กิจกรรมประกาศเจตจํานง
เพื่อปองกันการทุจริต ตอตานการทุจริตของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.มาตรการการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคล
3.มาตรการออกคําสั่งมอบหมาย
ของนายกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และหัวหนาสวนราชการ

ไมใชงบประมาณ

4.กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ”

ไมใช
งบประมาณ

5.กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสาร
ดานการจัดซื้อจัดจาง
6.โครงการวันแมแหงชาติ
7.โครงการวันพอแหงชาติ

35,000.35,000.-

-9มิติที่

โครงการ/กิจกรรม

3.การสงเสริมบทบาท 1.โครงการสงเสริมกาจัดทํา
และการมีสวนรวมของ แผนพัฒนาเทศบาลตําบล
ภาคประชาชน
ทาสุด

2.การดําเนินงานศูนยรับ
เรื่องราวรองเรียนรองทุกข
เทศบาลตําบลทาสุด

มิติที่
มิติที่ 4 การเสริมสราง
และปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

งบประมาณ/บาท
20,000.-

ไมใชงบประมาณ

3.กิจกรรมรายงานการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงใหผู
รองเรียน/รองทุกขทราบ

ไมใชงบประมาณ

4. โครงการปลูกจิตสํานึกและ
คานิยมในการปฏิบัติราชการ

๓๐,๐๐๐

โครงการ/กิจกรรม

1.จัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายในประจําปงบประมาณ
2561

งบประมาณ/บาท

2.จัดทํารายงานการควบคุม
ภายใน
3.กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน
4. มาตรการติดตามการ
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
5. กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจาก
ตัวแทนชุมชน

หมายเหตุ

ไมใชงบประมาณ

หมายเหตุ

