แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

เทศบาลตาบลมัญจาคีรี อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

คำนำ
การจัดทาแผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต ของเทศบาลตาบลมัญจาคีรีจดั ทาขึ้นภายใต้
ยุทธศาสตร์วา้ ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ระยะที ๓ (๒๕๖๐-๒๕๖๔ ) และเป็ น
การปรับปรุ งแผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ตของเทศบาลตาบลมัญจาคีรี ที่ได้ประกาศใช้ เมื่อ
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ให้เป็ นปั จจุบนั และให้สอดคล้องตามกรอบและแนวทางการจัดทา
แผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อันจะนาไปสู่
การยกระดับมาตรฐานในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ด้วยการจัดทาแผนปฏิ บตั ิการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต และเป็ นกลไกสาคัญในการ
ป้ องกันไม่ให้มีการใช้อานาจหน้าที่ในการบริ หารโดยมิชอบ ประกอบกับการจัดทาแผนปฏิบตั ิ
การป้ องกัน การทุ จ ริ ต ส าหรั บ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ได้พ ัฒ นาขึ้ น ให้ส อดคล้อ งกับ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity
and Transparency Assessment)
ประกอบด้วย ๔ มิติ ดังนี้
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริ ต
มิติที่ ๒ การบริ หารราชการเพื่อป้ องกันการทุจริ ต
มิติที่ ๓ การส่ งเสริ มบทบาทและการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน
มิติที่ ๔ การเสริ มสร้างและปรับปรุ งกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตั ิราชการขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลมัญจาคีรี จึงได้จดั ทาแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต และ
เพื่อประโยชน์และเป็ นแนวทางแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริ ตอย่างเป็ นรู ปธรรม เพื่อ
บรรลุวสิ ัยทัศน์ยทุ ธศาสตร์วา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐พ.ศ.๒๕๖๔ ที่กาหนดไว้วา่ “ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตา้ นทุจริ ต”
งานนิติการ สานักปลัด
เทศบาลตาบลมัญจาคีรี

ส่ วนที่ ๑
บทนำ
๑.กำรวิเครำะห์ ควำมเสี่ ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งในการเกิ ด การทุ จ ริ ต ในองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น มี
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการ บ่งชี้ความเสี่ ยงของการทุจริ ตที่มีอยูใ่ นองค์กรโดยการประเมินโอกาส
ของการทุจริ ตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล หรื อหน่ วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริ ต
เพื่ อ พิ จ ารณาว่า การควบคุ ม และการป้ องกัน การทุ จ ริ ต ที่ มี อ ยู่ใ นปั จ จุ บัน มี ประสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผลหรื อไม่
กำรทุจริ ตในระดับท้ องถิ่น พบว่าปั จจัยที่ มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริ ตในระดับ
ท้องถิ่น ได้แก่ การบริ หารราชการแบบกระจายอานาจลงสู่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แม้ว่า
โดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวตั ถุประสงค์ สาคัญเพื่อให้บริ การต่าง ๆ ของรัฐสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุ มชนมากขึ้น มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบตั ิทาให้
แนวโน้มของการทุจริ ตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิง่ ขึ้นเช่นเดียวกัน
สภาพปัญหาและลักษณะการทุจริ ตในส่ วนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีท้ งั สภาพ
ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในโดยพิจารณาได้ดงั นี้
๑) การทุจริ ตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่ วน
ใหญ่เกิดจากการ ละเลยขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
๒) สภาพหรื อปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริ ตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย และการบังคับใช้
ระเบียบกฎหมายอย่างเคร่ งครัด
๔) สภาพหรื อลักษณะปัญหาของการทุจริ ตที่เกิดจากการขาดความรู ้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรม จริ ยธรรม ของเจ้าหน้าที่
๕) สภาพหรื อลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๖) สภาพหรื อลักษณะปั ญหาของการทุจริ ตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย
ในการตรวจสอบ จากภาคส่ วนต่างๆ
๗) สภาพหรื อลักษณะปั ญหาของการทุจริ ตที่เกิดจากอิทธิพลของท้องถิ่น

-๒สำเหตุและปั จจัยที่นำไปสู่ กำรทุจริ ตขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นสามารถสรุ ปเป็ น
ประเด็นได้ ดังนี้
๑) โอกาส แม้ว่าในปั จจุ บนั มี หน่ วยงานและกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต แต่ พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริ ต ซึ่ งโอกาส
ดังกล่ าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบีย บไม่รัดกุม ขาด
มาตรการที่เข้มงวดและเด็ดขาด ปฏิบตั ิหน้าที่โดยเอื้อประโยชน์ให้แต่ละฝ่ าย โดยเฉพาะผูบ้ ริ หาร
ข้าราชการระดับผูบ้ งั คับบัญชาที่มีอานาจในหน้าที่กเ็ ป็ นอีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้ เกิดการทุจริ ต
๒) สิ่ งจูงใจ เป็ นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่ องของวัตถุนิยม สังคมทุน
ํ
นิยม ทาให้คนในปัจจุบนั มุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย
ด้วยเหตุน้ ีจึงเป็ นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มี
แนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการทุจริ ต มากยิง่ ขึ้น
๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่ งใส การทุจริ ตปั จจุบนั มีรูปแบบที่ซับซ้อน
ขึ้นโดยเฉพาะการ ทุจริ ตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริ ตกลายเป็ นความชอบธรรมในสายตาของ
ประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ ความโปร่ งใสที่มีประสิ ทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็ นการยากที่จะเข้า
ไปตรวจสอบการทุจริ ตของบุคคลเหล่านี้
๔) การผูกขาด ในบางกรณี การดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้ อ-จัดจ้าง เป็ นเรื่ อง
ของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็ นห่ วงโซ่ ผลประโยชน์ทางธุ รกิจ ในบางครั้งพบ
บริ ษทั มีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ ตนเองได้รับสิ ทธิ ในการดาเนิ นงานโครงการของ
ภาครัฐ รู ปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน
ภาครัฐ
๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือ
เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ทาให้ขา้ ราชการมีพฤติกรรมการทุจริ ต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความ
เป็ นอยู่ที่ดีข้ ึน ทาให้เจ้าหน้าที่ตอ้ ง แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กบั ตนเองและ
ครอบครัว
๖) การขาดจริ ยธรรม คุ ณธรรม ความซื่ อสัตย์สุจริ ตเป็ นคุ ณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็ น
พิเศษถือว่าเป็ นเครื่ องวัดความดีของคน แต่ในปั จจุบนั พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรง
กลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตวั มากยิง่ ขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็ นที่ต้ งั มากกว่าที่จะ
ยึดผลประโยชน์ส่วนรวม

-๓๒. หลักกำรและเหตุผล
ปั จจุบนั ปั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในประเทศไทยถือเป็ นปั ญหาใหญ่ ที่นบั วันยิ่งจะ
ทวีความรุ นแรงและ สลับซับซ้อนมากยิง่ ขึ้นและส่ งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อ
ความมัน่ คงของชาติ เป็ นปั ญหาลาดับต้น ๆ ที่ขดั ขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง เนื่ องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่ วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็ นภาคการเมือง ภาค
ราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็ นองค์กรที่เอื้อ
ต่อการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และมักจะปรากฏข่าวการทุจริ ตตามสื่ อและรายงานของทางราชการอยู่
เสมอ ซึ่ งได้ส่งผลกระทบต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นอย่างยิง่ ส่ งผล ให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่ องการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ มีผลในเชิง
ลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ ีวดั ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index –
CPI) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ประเมินการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ทัว่ โลกที่จดั โดยองค์กรเพื่อความ
โปร่ งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของ ประเทศไทย
ระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยูท่ ี่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘
อยู่อนั ดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็ นอัน ดับที่ ๓ ในประเทศอาเซี ยนรองจาก
ประเทศสิ งคโปร์และ ประเทศมาเลเซี ย และล่าสุ ดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙
ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ลาดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่ งสามารถสะท้อนให้เห็น
ว่าประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ ในระดับสู ง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้ องกันการ ทุจริ ต ไม่ว่าจะ
เป็ น การเป็ นประเทศภาคีภายใต้อนุ สัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริ ต(United
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ อย่างยิง่ คณะกรรมการป้ องกันปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติได้จดั ทา
ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและ ปราบปรามการทุจริ ตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริ ต
ในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ ทาให้การทุจริ ตเป็ นปั ญหาที่สาคัญ
ของสังคมไทยประกอบด้วยปั จจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่ งเป็ นสังคม ที่ต้ งั อยู่บน
พื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรื ออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่
ทาให้ สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่นอ้ งและพวกพ้อง ยึด
ติดกับกระแสบริ โภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ

-๔คนไทยบางส่ วนมองว่าการทุจริ ตคอร์รัปชันเป็ นเรื่ องปกติที่ ยอมรับได้ ซึ่ งนับได้ว่าเป็ น
ปั ญ หาที่ ฝัง รากลึ ก ในสั ง คมไทยมาตั้ง แต่ อดี ต หรื อกล่ า วได้ว่า เป็ นส่ ว นหนึ่ งของค่ านิ ย มและ
วัฒนธรรมไทยไป แล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่ วมมือของทุก
ภาคส่ วนไว้ดว้ ยกัน จึงส่ งผลให้การทางานของกลไกหรื อความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่
สามารถทาได้อย่างเข้มแข็งเต็มศักยภาพ ๓ ปั จจุบนั ยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตที่ใช้อยูเ่ ป็ นฉบับที่ ๓ เริ่ มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ งมุ่งสู่
การเป็ นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริ ยธรรม เป็ นสังคมมิติใหม่ที่ ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริ ตทุกรู ปแบบ โดยได้รับความร่ วมมือจากฝ่ ายการเมือง หน่ วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชน ในการพิทกั ษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศกั ดิ์ศรี
และเกียรติภูมิใน ด้านความโปร่ งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติตา้ น ทุจริ ต” มีเป้ าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู ้การทุจริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.
๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสู งขึ้นได้น้ นั การบริ หารงาน ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่
สู งขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็ นอยูใ่ น ปั จจุบนั ไม่ใช่
ตาแหน่ งหน้าที่ ในทางทุ จริ ตประพฤติ มิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์ การดาเนิ นงานหลัก
ออกเป็ น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริ ต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริ ต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริ ตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้ องกันการทุจริ ตเชิงรุ ก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริ ต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู ้การทุจริ ต (Corruption Perception Index :
CPI) ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตบังเกิด
ผลเป็ นรู ปธรรม ในทางปฏิบตั ิ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจึงได้
ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริ หารจัดการที่มีความ โปร่ งใส สร้างค่านิ ยม วัฒนธรรม
สุ จริ ตให้เกิดในสังคมอย่างยัง่ ยืนจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ต

-๕เพื่ อ ก าหนดแนวทางการขับ เคลื่ อ นด้า นการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต ผ่ า น
โครงการ/กิจกรรม/ มาตรการต่าง ๆ ที่เป็ นรู ปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ บรรลุวตั ถุประสงค์และ เป้ าหมายของการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตอย่าง
แท้จริ ง
๓. วัตถุประสงค์ ของกำรจัดทำแผน
๑) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริ ตของผูบ้ ริ หารเทศบาล
ตาบลมัญจาคีรี
๒) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ าย
การเมืองข้าราชการ ฝ่ ายบริ หาร บุคลากรของเทศบาลตาบลมัญจาคีรี รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
๓) เพื่อให้การบริ หารราชการของเทศบาลตาบลมัญจาคีรี เป็ นไปตามหลักบริ หารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
๔) เพื่อส่ งเสริ มบทบาทการมีส่วนร่ วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริ หารกิจการของเทศบาลตาบลมัญจาคีรี
๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครื อข่ายในการตรวจสอบการปฏิบตั ิราชการ
ของเทศบาลตาบลมัญจาคีรี
๔. เป้ ำหมำย
๑) ข้าราชการฝ่ ายการเมือง ข้าราชการฝ่ ายบริ หาร บุคลากรของเทศบาลตาบลมัญจาคีรี
มีจิตสานึก และความตระหนักในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการให้บงั เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบตั ิตามมาตรการจริ ยธรรม การ
ขัดกัน แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
๒) เครื่ องมือ/มาตรการการปฏิบตั ิงานที่สามารถป้ องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริ ตและ
ประพฤติ มิชอบ ของข้าราชการ
๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่ วมและ ตรวจสอบการปฏิบตั ิหรื อบริ หารราชการของเทศบาลตาบลมัญจาคีรี
๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครื อข่ายในการตรวจสอบการปฏิบตั ิราชการของเทศบาล
ตาบลมัญจาคีรี ที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่าง
เหมาะสม

-๖๕) เทศบาลตาบลมัญจาคีรี มีแผนงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ ลดโอกาสในการกระทาการ
ทุจริ ตและประพฤติ มิชอบ จนเป็ นที่ยอมรับจากทุกภาคส่ วน
๕. ประโยชน์ ของกำรจัดทำแผน
๑) ข้าราชการฝ่ ายการเมือง ข้าราชการฝ่ ายบริ หาร บุคลากรของเทศบาลตาบลมัญจาคีรี
มีจิตสานึกรักองค์กรของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริ ต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริ ยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวติ ประจาวัน
๒) เทศบาลตาบลมัญจาคีรีสามารถบริ หารราชการเป็ นไปตามหลักบริ หารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่ งใส เป็ นธรรมและตรวจสอบได้
๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่ วมทา ร่ วมตัดสิ นใจรวมถึงร่ วมตรวจสอบใน
ฐานะพลเมืองที่มี จิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่ งการสร้างเครื อข่ายภาคประชาชนที่มีความ
เข้มแข็งในการเฝ้ าระวังการทุจริ ต
๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครื อข่ายในการตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ราชการของ เทศบาลตาบลมัญจาคีรี ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการ
เฝ้ าระวังการทุจริ ต
๕) เทศบาลตาบลมัญจาคีรี มีแนวทางการบริ หารราชการที่มีประสิ ทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทาการ ทุจริ ตและประพฤติมิชอบ จนเป็ นที่ยอมรับจากทุกภาคส่ วนให้เป็ นองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ ป้ องกันการทุจริ ต อันจะส่ งผลให้ประชาชนในท้องถิ่น
เกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่ วมมือกันเป็ นเครื อข่ายใน การเฝ้ าระวังการทุจริ ตที่เข้มแข็ง

-๗ส่ วนที่ ๒
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบำลตำบลมัญจำคีรี อำเภอมัญจำคีรี จังหวัดขอนแก่ น
มิติ

๑.การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อ
การทุจริ ต

มิตทิ ๑ี่

ภารกิจ

๑,๑การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ ายบริ หาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ ายสภาท้องถิ่นและ
ฝ่ ายประจาของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๑.๒กำรสร้ ำง
จิตสำนึกและควำม
ตระหนักแก่
ประชำชนทุกภำค
ส่ วนในท้ องถิ่น
๑.๓กำรสร้ ำง
จิตสำนึกและควำม
ตระหนักแก่ เด็กและ
เยำวชน
รวม

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

๑.๑.๑โครงกำรฝึ กอบรม
คุณธรรมจริยธรรมของ
เจ้ ำหน้ ำทีท่ ้ องถิ่น
๑.๑.๒ ไม่ มกี จิ กรรม
๑.๑.๓ไม่ มกี จิ กรรม
๑.๑.๓กำรจัดทำคู่มอื
เกีย่ วกับกำรปฏิบัตงิ ำนเพือ่
ป้ องกันผลประโยชน์ ทบั
ซ้ อน

ปี
๒๕๖๑

ปี
๒๕๖๒

ปี
๒๕๖๓

ปี
๒๕๖๔

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
๑๐,๐๐๐

๑.๒.๑ไม่ มกี จิ กรรม
๑.๒.๒ไม่ มกี จิ กรรม
๑.๒.๓โครงกำรอบรม
ส่ งเสริมกลุ่มอำชีพในชุมชน

๕๐,๐๐๐

๑.๓.๑
๑.๓.๒
๑.๓.๓(๑)โครงกำรสภำเด็ก
และเยำวชน
๒โครงกำร ๑กิจกรรม

๒๐,๐๐๐

หมาย
เหตุ

-๘ส่ วนที่ ๒
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบำลตำบลมัญจำคีรี อำเภอมัญจำคีรี จังหวัดขอนแก่ น
มิติ

ภารกิจ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี
๒๕๖๑

ปี
๒๕๖๒

ปี
๒๕๖๓

ปี
๒๕๖๔

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
๒.การ
บริ หาร
ราชการเพื่อ
ป้ องกันการ
ทุจริ ต

๒.๑การแสดง
เจตจานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริ ต

๒.๑.๑กิจกรรมประกำศ
เจตจำนงต่ อต้ ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร

๒.๒มาตรการสร้าง ๒.๒.๑ ไม่ มกี จิ กรรม
ความโปร่ งใสใน ๒.๒.๒(๑)กิจกรรมเผยแพร่
การปฏิบตั ิราชการ ข้ อมูลข่ ำวสำรกำรจัดซือ้ จัด
จ้ ำง
๒.๒.๒(๒) ไม่มี
๒.๒.๒(๓)ไม่ มกี จิ กรรม
๒.๒.๒(๔)โครงกำรศู นย์
สำรสนเทศข้ อมูลข่ ำวสำร
๒.๒.๓(๑) กำรจัดทำคู่มอื
กำรปฏิบัตงิ ำน
๒.๒.๓(๒) ไม่ มกี จิ กรรม
๒.๒.๓(๓) ไม่ มกี จิ กรรม
๒.๒.๓(๔) กำรจัดทำเว็ป
ไชด์ หน่ วยงำน
๒.๒.๓(๕) มีกำรจัดทำ
แผนภูมขิ ้นั ตอนแสดง
ระยะเวลำในกำรให้ บริกำร
๒.๒.๓(๖) ไม่ มกี จิ กรรม

๒๐,๐๐๐

หมาย
เหตุ

-๙ส่ วนที่ ๒
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบำลตำบลมัญจำคีรี อำเภอมัญจำคีรี จังหวัดขอนแก่ น
มิติ

ภารกิจ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี
๒๕๖๑

ปี
๒๕๖๒

ปี
๒๕๖๓

ปี
๒๕๖๔

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
๒.การ
บริ หาร
ราชการเพื่อ
ป้ องกันการ
ทุจริ ต

๒.๓มาตรการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อานาจหน้าที่ให้
เป็ นไปตาหลักการ
บริ หารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

๒.๓.๑(๑) มีกำรจัดทำ
แผนภูมขิ ้ นตอน
๒.๓.๑(๒)
๒.๓.๑(๓)
๒.๓.๒

๒.๔การเชิดชูเกียรติ ๒.๔.๑ ไม่ มกี จิ กรรม
แก่หน่วยงานบุคคล ๒.๔.๒ไม่ มกี จิ กรรม
ในการดาเนิน
๒.๔.๓ ไม่ มกี จิ กรรม
กิจการ ประพฤติตน
ให้เป็ นที่ประจักษ์

มิติที่ ๒

๒.๕ มาตรการ ๒.๕.๑ ไม่ มกี จิ กรรม
จัดการในกรณี ได้ ๒.๕.๒ไม่ มกี จิ กรรม
ทราบ หรื อรับแจ้ง ๒.๕.๓ไม่ มกี จิ กรรม
หรื อตรวจสอบพบ
การทุจริ ต
รวม
๖ กิจกรรม

หมาย
เหตุ

-๑๐ส่ วนที่ ๒
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบำลตำบลมัญจำคีรี อำเภอมัญจำคีรี จังหวัดขอนแก่ น
มิติ

ภารกิจ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี
๒๕๖๑

ปี
๒๕๖๒

ปี
๒๕๖๓

ปี
๒๕๖๔

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
๓.การ
๓.๑การจัดให้มีและ
ส่งเสริ ม
เผยแพร่ ขอ้ มูล
บทบาทและ ข่าวสารในช่องทาง
การมีส่วน
ที่เป็ นการอานวย
ร่ วมของ
ความสะดวกแก่
ภาค
ประชาชนได้มีส่วน
ประชาชน
ร่ วมตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิราชการตาม
อานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน

๓.๑.๑มีกำรจัดตั้งศู นย์
ข้ อมูลข่ ำวสำร
กิจกรรมเผยแพร่
บทบำทอำนำจหน้ ำที่
๓.๑.๒กิจกำรประกำศ
เปิ ดเผยข้ อมูลกำรจัดซื้อจัด
จ้ ำง แผนกำรจัดหำพัสดุ
๓.๑.๓ กิจกรรมกำรเผยแพร่
ข้ อมูลกำรให้ บริกำร

๓.๒การรับฟังความ
คิดเห็น การและ
ตอบสนองเรื่ อง
ร้องเรี ยน/ร้องทุกข์

๓.๒.๑-กิจกรรมศู นย์ รับแจ้ ง
เรื่องร้ องเรียนร้ องทุกข์ และ
กระบวนกำรในกำรรับแจ้ ง
-เวทีสำธำรณะ
๓.๒.๒ กิจกรรมจัดตั้งศูนย์
รับแจ้ งเรื่องรำวร้ องทุกข์
๓.๒.๓กิจกรรมกำรแจ้ งและ
ระยะเวลำชี้แจงเรื่อง
ร้ องเรียนร้ องทุกข์

หมาย
เหตุ

-๑๑ส่ วนที่ ๒
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบำลตำบลมัญจำคีรี อำเภอมัญจำคีรี จังหวัดขอนแก่ น
มิติ

ภารกิจ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี
๒๕๖๑

ปี
๒๕๖๒

ปี
๒๕๖๓

ปี
๒๕๖๔

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
๓.การ
๓.๓การส่งเสริ มให้
ส่งเสริ ม
ให้ประชาชนมีส่วน
บทบาทและ ร่ วมบริ หารกิจการ
การมีส่วน
ร่ วมของ
ภาค
ประชาชน

๔.การ
เสริ มสร้าง
และ
ปรับปรุ ง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบตั ิ
ราชการ

มิติ ที่ ๓

๓.๓.๑กำรดำเนินกำรให้
ประชำชนมีส่วนร่ วมในกำร
จัดทำแผนพัฒนำ โดยจัดทำ
ประชำคม
๓.๓.๒ กำรแต่ งตั้ง
คณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผล

๔.๑.๑(๑) มีหน่ วยงำนตรวจ
๔.๑การจัดทา
สอบภำยใน
รายงานและการ
๔.๑.๑(๒) ไม่ มกี จิ กรรม
จัดทาและการจัดทา ๔.๑.๑(๓)ไม่ มกี จิ กรรม
ระบบตรวจสอบ
๔.๑.๒(๑) ไม่ มกี จิ กรรม
ภายใน
๔.๑.๒(๒)ไม่มกี จิ กรรม
๔.๑.๒(๓)ไม่ มกี จิ กรรม

รวม

๘ กิจกรรม

หมาย
เหตุ

-๑๒ส่ วนที่ ๒
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบำลตำบลมัญจำคีรี อำเภอมัญจำคีรี จังหวัดขอนแก่ น
มิติ

ภารกิจ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี
๒๕๖๑

ปี
๒๕๖๒

ปี
๒๕๖๓

ปี
๒๕๖๔

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
๔.การ
เสริ มสร้าง
และ
ปรับปรุ ง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบตั ิ
ราชการ

๔.๒ การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่ วมในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิ หรื อการ
บริ หารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได้

๔.๒.๑(๑)ไม่มกี จิ กรรม
๔.๒.๑(๒)กิจกรรมเยแพร่
ข้ อมูลข่ ำวสำร
๔.๒.๒(๑)ไม่มกี จิ กรรม
๔.๒.๒(๒) กิจกรรมเปิ ดเผย
ข้ อมูลข่ ำวสำร จัดทำ
ประกำศ
๔.๒.๓(๑) ไม่ มกี จิ กรรม
๔.๒.๓(๒) กิจกรรมเปิ ดเผย
ข้ อมูลข่ ำวสำร

๔.๓ การส่งเสริ ม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

๔.๓.๑โครงกำร/ กิจกรรม
ศึกษำดูงำน
๔.๓.๒ กิจกรรมกำรให้
ควำมรู้ เกีย่ วกับกำรศึกษำ
อบรมของสภำท้ องถิ่น

หมาย
เหตุ

-๑๓ส่ วนที่ ๒
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบำลตำบลมัญจำคีรี อำเภอมัญจำคีรี จังหวัดขอนแก่ น
มิติ

ภารกิจ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี
๒๕๖๑

ปี
๒๕๖๒

ปี
๒๕๖๓

ปี
๒๕๖๔

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
๔.การ
เสริ มสร้าง
และ
ปรับปรุ ง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบตั ิ
ราชการ

มิติ ๔

๔.๔การเสริ มพลัง ๔.๔.๑(๑)มีช่องทำงเผยแพร่
การมีส่วนร่ วมของ ข้ อมูลข่ ำวสำร
ชุมชน
๔.๔.๑(๒)ไม่ มกี จิ กรรม
๔.๔.๒ไม่ มกี จิ กรรม

รวม ๖ กิจกรรม

หมาย
เหตุ

-๑๔ส่ วนที่ ๓
ลำดับที่ ๑
โครงการคุณธรรมจริยธรรมเทศบาลตาบลมัญจาคีรี
กิจกรรม “เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ”
๑ หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ( พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยกระดับมาตรฐานใน
การป้องกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการดาเนินการตามแผนป้องกันการทุจ ริต ซึ่งเปรียบเสมือน
ภูมิคุ้มกันสาหรับการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบังเกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น และทาให้
ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการทางานที่โปร่งใสสุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลต าบลมั ญ จาคี รี ใ นฐานะองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และเป็ น หน่ ว ยงานภายใต้
โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง และเป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดทาบริการสาธารณะให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้เห็นความสาคัญในกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องและ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งได้กาหนดกิจกรรมโครงการไว้ใน
แผนพัฒนาเทศบาล เพื่อเป็นการปฏิบัติราชการภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยมีข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่
เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในการจั ด บริ ก ารสาธารณะ ซึ่ ง จะต้ องปฏิบั ติ ห น้ า ที่อ ย่ างไม่ข าดตกบกพร่อ งและมีค วาม
รั บ ผิ ดชอบต่องานในหน้ า ที่ โดยมุ่ง ผลสั ม ฤทธิ์ ของงาน มีม าตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีคุ ณธรรม
จริย ธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความภาคภูมิใจในตาแหน่งหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ด้ว ยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น และถือเป็นกลไกสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่นที่
นาไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เทศบาลตาบลมัญจาคีรี ได้ดาเนินการจัดทาและปรับปรุงแผน
ป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งได้
กาหนดกิจกรรมไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโดยเป็นกิจกรรมที่นามาจากแผนพัฒนาเทศบาล และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๑-๒๕๖๔) และ
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามมิติ ดังนี้
๑
.มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๒.
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๓.
.มิติที่ ๓ การเสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๔.
มิติท๔ี่ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้นเพื่อเป็นการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลมัญจา
คีรี และเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว จึงได้
ดาเนินการจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมเทศบาลตาบลมัญจาคีรี
๒.วัตถุประสงค์
๑.เพื่อเป็นการดาเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจาปี๒๕๖๑
๒.เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
๓.เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่
๔.เพื่อเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้ยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน
๕.เพื่อเป็นการเสริมสร้างการให้บริการสาธารณะต่อประชาชนและความพึงพอใจ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ แลเพื่อเป็นการจัดทาบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร
๓. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร , ข้าราชการ,ลูกจ้าง,พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จานวน ๔๐ คน
๔. วิธีการดาเนินการและขั้นตอนดาเนินการ
ระยะเวลา/กิจกรรม
ปี๒๕๖๑
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
วิเคราะห์ข้อมูลและความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องตาม
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต เพื่อนามา
กาหนดหัวข้อการอบรม
และให้ความรู้ด้านต่างๆที่
เกี่ยวข้อง

.เขียนโครงการและขอ
อนุมัติดาเนินการ
ดาเนินการจัดกิจกรรม
ตามที่ได้กาหนดใน
โครงการและเป็นไปตาม
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ที่กาหนด
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

การประเมินผลโครงการ
,สรุปวิเคราะห์รายงานผล
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ตามลาดับ,ติดตาม
ประเมินผล
๕. งบประมาณ
เบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๑ แผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร
พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท
ลาดับที่
๑
๒
๓
๓
๔
๕
๖
๗
๘

รายการ
จานวนเงิน (บาท)
ป้ายโครงการ จานวน ๑ ป้าย ขนาด ๔X๑.๕
๖๐๐
ค่าอาหาร(ไม่ครบทุกมื้อ) ๑ วัน ๔๐๐X๔๐X๑ (หมายเหตุวันที่ ๑๗ มีนาคม๒๕๖๑
๑,๖๐๐๐
จานวน ๒ มื้อ เที่ยง,เย็น)
ค่าอาหาร(ไม่ครบทุกมื้อ)จานวน ๑วัน ๓๐๐X๔๐X๑ (หมายเหตุวันที่ ๑๘ มีนาคม๒๕๖๑
๑๒,๐๐๐
จานวน ๒ มื้อ เช้า,เที่ยง )
ค่าอาหารว่าง,เครื่องดื่ม ๒๕X๔๐X๓ มื้อ รวม ๒ วัน
๓,๐๐๐
ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน ๑๐ ชั่วโมงๆ ละ๖๐๐บาท
๖,๐๐๐
ค่าสถานที่ห้องประชุมฝึกอบรมจานวน ๒ วันพร้อมเครื่องเสียง
๔,๐๐๐
ค่าที่พักจานวน ๑ คืนๆละ ๔๕๐X๔๐ คน
๑๘,๐๐๐
ค่าวัสดุอุปกรณ์ จานวน ๔๐ ชุดๆละ ๒๕บาท
๑,๐๐๐
ค่าจ้างเหมารถ(ไม่ประจาทาง) จานวน ๒ คันๆละ ๒๒,๐๐ บาท ต่อวัน จานวน ๒ วัน
๘,๘๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๖๙,๔๐๐

-๔๖. ระยะเวลา
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ยุทธศาสตร์ศาสตร์
ชาติว่าด้วยยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ และ การปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต

วิธีการและสถานที่
-เป็นการบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
-เป็นการบรรยายให้ความรู้ใน
การปฏิบัตริ าชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต (ห้องประชุมโครงการ
ไฟฟ้าพลังน้าห้วยประทาว)
กิจกรรมที่ ๒ผลประโยชน์
-เป็นการบรรยายให้ความรู้ใน
ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตน เรื่องประโยชน์ส่วนรวมกับ
(ผลประโยชน์ทับซ้อน)
ประโยชน์ส่วนตน หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ทุจริต (ห้องประชุมโครงการ
ไฟฟ้าพลังน้าห้วยประทาว)
กิจกรรมที่ ๓
-เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบ
กิจกรรมกลุม่
กลุ่มโดยให้กลุม่ กาหนดวิธีการ
หรือแนวทางในการป้องกันการ
ทุจริต พร้อมนาเสนอทุจริต
(ห้องประชุมโครงการไฟฟ้าพลัง
น้าห้วยประทาว)
กิจรรมที๔่
-เป็นการบรรยายในเรื่องหลัก
กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็น
จริยธรรม
การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม
ทุจริต (ห้องประชุมโครงการ
ไฟฟ้าพลังน้าห้วยประทาว)
กิจกรรมที่ ๕การบริการ
เป็นการบรรยาย ทักษะการ
สาธารณะให้เกิดประโยชน์สุขต่อ บริการให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน
ประชาชนทุจริต (ห้องประชุม
โครงการไฟฟ้าพลังน้าห้วยประ
ทาว)
กิจกรรมที่ ๖ ศึกษาดูงานศูนย์ เป็นการดูงานศูนย์การเรียนรู้
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง(บ้านท่ามะไฟ
หวาน

รวมทั้งหมด ๖ กิจกรรม

วันและ เวลา
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๖๑
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น

ผู้รับผิดชอบ
นายไพจิตต์ ขันทอง

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๖๑
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น

นายไพจิตต์ ขันทอง

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๖๑
๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น

นายไพจิตต์ ขันทอง

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น

นายไพจิตต์ ขันทอง

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐น

นายไพจิตต์ ขันทอง

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑
๑๕.๐๐-๑๖.๓๐

นายไพจิตต์ ขันทอง

๗. สถานที่ดาเนินการ
ณ โครงการฟ้าพลังน้าห้วยประทาว, บ้านหนองพีพ่วน ตาบลท่ามะไฟหวาน อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เป็นการดาเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจาปี๒๕๖๑
๒. เป็นการสร้างจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
๓.เป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่
๔.เป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้ยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
๕.เป็นการเสริมสร้างการให้บริการสาธารณะต่อประชาชนและความพึงพอใจ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ เป็นการจัดทาบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานของรัฐให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้
๙. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ สานักปลัด เทศบาลตาบลมัญจาคีรี
๑๐ ผู้เขียนโครงการ/ผู้เสนอโครงการ
(นายไพจิตต์ ขันทอง)
นิติกรชานาญการ
๑๑.ผู้อานวยการโครงการ
(นายยงยุทธ พันทะมาต)
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
๑๒ ผู้เสนอโครงการ
(นางทัชฎิล สินเพ็ง)
ปลัดเทศบาลตาบลมัญจาคีรี
๑๓. ผู้อนุมัติโครงการ
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
(นายปราโมช กิมรัชต์โชติ)
นายกเทศมนตรีตาบลมัญจาคีรี

กาหนดการ
ฝึกอบรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเทศบาลตาบลมัญจาคีรี
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(วันแรก)
๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐-๐๘.๔๕น
๐๘.๔๕-๐๙.๐๐ น
๐๙.๐๐- ๑๐.๔๕ น.

๑๐.๔๕-๑๑.๐๐ น
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐น

๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น.
๑๕.๑๕-๑๗.๐๐ น.
(วันที่ ๒)
๐๙.๐๐- ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕-๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น.
๑๕.๑๕-๑๗.๐๐ น
๑๗.๐๐-๒๐.๐๐น

ลงทะเบียนเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
พิธีเปิดอบรมตามโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม โดยนายกเทศมนตรีตาบลมัญจา
คีรี
พักรับประทานอาหารว่าง
-กิจกรรมการบรรยายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต
-การบรรยายเรื่องการสร้างจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต (วิทยากรสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เขต ๔
ขอนแก่น
พักรับประทานอาหารว่าง
-กิจกรรมการบรรยายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต
-การบรรยายเรื่องการสร้างจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต (ต่อ) (วิทยากรสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เขต
๔ ขอนแก่น
พักรับประทานอาหารกลางวัน
-กิจกรรมการบรรยายเรื่องผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตน
(ผลประโยชน์ทับซ้อน) (วิทยากรสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
เขต ๔ ขอนแก่น
พักรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมกลุ่ม (วิทยากรอาจารย์สุรศักดิ์ ธาดา )
กิจกรรมการบรรยายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
(อาจารย์สุรศักดิ์ ธาดา)
พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (ต่อ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การบรรยายเรื่อง การบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
(อาจารย์สุรศักดิ์
ธาดา )
พักรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านท่ามะไฟหวาน
เดินทางกลับถึงสานักงานเทศบาลตาบลมัญจาคีรี

