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คานา
การทุจ ริต เป็น ปัญ หาที่สาคัญ ของสัง คมไทยมาเป็น เวลานาน และฉุด รั้งความเจริญ ก้า วหน้า ใน
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องทา
ให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหารราชการเป็น
อย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริต จึงเป็นสิ่งสาคัญที่ห น่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไป
พร้อ มๆ กัน โดยการปลูก ฝังความซื่อ สัต ย์สุจ ริต ความรับ ผิดชอบ วินัย ตลอดจนการสร้า งค่า นิย มอื่นๆ รวมทั้ง
ความเข้าใจในการดาเนินวิถีชีวิตที่มีคุณค่า
เนื่องด้วย หนังสือจังหวัดบึงกาฬ ด่วนที่สุด ที่ บก ๐๐๒๓.๔/๓๘๕๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความร่วมมือดาเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตประจาปี ๒๕๖๐ แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
จัด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่ อ เป็ น การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ช าติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ” ให้เป็นรูปธรรมและเป็นการส่งเสริมให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ดังนั้น เพื่อให้ การด าเนิ นการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทาง
การเมื อ งในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ” เป็ น รู ป ธรรมและส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด บึ ง กาฬ
แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) ขึ้น แต่เนื่องด้วย ภารกิจ และการดาเนินงานบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเปลี่ยนแปลงไป จึงทาให้การดาเนินงานป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬ ไม่สอดคล้องกับมิติและภารกิจตามมิติที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
จึงได้ดาเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔)
เพื่อให้สอดคล้องกับมิติและภารกิจตามมิติที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด และเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ให้บรรลุเป้าหมายและสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ส่วนที่ 1
บทนา
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ ความเสี่ ย งในการเกิดการทุ จริต ในองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น มีวัต ถุป ระสงค์เพื่ อ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์สาคัญ
เพื่อให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือ ลัก ษณะปัญ หาของการทุจ ริต ที่เกิด จากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจบารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจ จุบัน มีห น่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ตแต่พ บว่า ยั งคงมี ช่องว่างที่ ทาให้ เกิ ดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่ าวเกิด ขึ้นจากการ บั งคั บ ใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาส
หนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่ งจู งใจ เป็ นที่ยอมรั บว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิ ยม สั งคมทุ นนิยม ท าให้ คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรม การทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการ ทุจริตของบุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้ สินบน แก่เจ้าหน้าที่
เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
/5) การได้รับ…

-25) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทาให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรมในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคนแต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์ เห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็น คนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหา ลาดับ
ต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน ในสังคมไทย
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้
ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัป ชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่ว โลก
ที่จัด โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทย
ได้ ๓๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ถูกลดอันดับลง จากอันดับที่ ๙๖ เมื่อปี ๒๕๖๐ ซึ่งได้คะแนน ๓๗ คะแนน
เป็น อัน ดับที่ ๙๙ ทั้งที่เคยทาอันดับ ได้ดีขึ้น จากเมื่อ ปี ๒๕๕๙ ที่เคยอยู่ในอันดับที่ ๑๐๑ ได้ คะแนน ๓๕ คะแนน
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) TI ซึ่งมีสานักงานใหญ่ในกรุงเบอร์ลิน เยอรมนี ระบุว่า
ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น ที่เผยแพร่ออกมาล่าสุดนี้ ชี้ให้เห็นว่าความพยายามในการปราบปรามคอร์รัปชั่น ทั่ว โลก
หยุ ด ชะงัก และจากการวิ เคราะห์ ข อง TI พบว่ ายิ่ งมี ก ารคอร์ รั ป ชั่ น เกิ ด ขึ้ น มากเท่ าใด ก็ ยิ่ งก่ อ ให้ เ กิ ด วิ ก ฤตทาง
ประชาธิปไตยมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะในประเทศที่โน้มเอียงไปในแนวทางของการมีผู้นาเผด็จการหรือประชานิยม
ประกาศค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ปี 2018 ปรากฏว่า 2 ใน 3 จาก 180 ประเทศทั่วโลก ได้คะแนน
ต่ากว่า 50 คะแนน โดยคะแนนเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 43 คะแนน ซึ่งประเทศที่ได้อันดับความโปร่งใสสูงสุดคือเดนมาร์ก
ได้ 88 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับไทยได้ 36 คะแนน อยู่ลาดับที่ 99 จาก 180 ประเทศ
ทั้งนี้ จากปี 2017 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 96 ได้ 37 คะแนน ในการให้ค่าคะแนน CPI ปี 2018
องค์กรเพื่อความโปร่ งใสนานาชาติให้คะแนนและจัดอันดับประเทศไทย โดยพิจารณาข้อมูลจาก 9 แหล่งข้อมูล
/ซึ่งไทย...

-3ซึ่ง ไทยได้คะแนนเท่าเดิม 6 แหล่ง คะแนนลดลง 3 แหล่ง 1.ด้านพัฒนาการจัดการสถาบันระหว่างประเทศ 2.ด้าน
การให้ คาปรึ กษาความเสี่ ย งทางการเมืองและเศรษฐกิจ 3.ด้านความหลากหลายของโครงการประชาธิปไตย ซึ่ง
พิจารณาจากการถ่วงดุลของฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ตลอดจนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายบริหาร นิติ
บัญญัติ และตุลาการ ทั้งนี้ที่คะแนนลดลง น่าจะเป็นเพราะปีที่ผ่านมาสังคมโลกมองว่าไทยยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง มีข้อจากัดเรื่องสิทธิเสรีภาพบางประการเพื่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ ทาให้การถ่วงดุลของฝ่าย
บริหาร นิติบัญญัติ และกระบวนการยุติธรรมยังไม่ชัดเจน เพื่อเพิ่มค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตและการลดปัญหาการ
ทุจ ริ ต จ าเป็ น อย่ างยิ่ งที่ ทุกภาคส่ ว นในสั งคม ต้ องรวมพลั งกันสร้างสั งคมที่ ไม่ท นกับ การทุ จริต โดยรัฐ บาลต้องมี
เจตจ านงในการแก้ ไขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ที่ ชั ด เจนและต่ อ เนื่ อ ง ภาครั ฐ ต้ อ งมี ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งจริ ง จั ง
ภาคเอกชนต้องไม่ให้ความร่วมมือในการให้สินบนทุกรูปแบบและมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภาคประชา
สังคมต้องมีความตื่นตัว ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ สร้างค่านิยมสุจริต ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริตสาหรับในส่วนของสานักงาน ป.ป.ช. ที่ผ่านมาได้มีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากขึ้น นอกจากนี้ เมื่อมีคดีเกิดขึ้นจะมีการศึกษาเพื่อวางมาตรการ
ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก หรือวางมาตรการเพื่อส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ มาตรการป้องกันการทุจริต
กรณีการค้าระหว่างประเทศแบบรัฐต่อรัฐจากโครงการจานาข้าว และการระบายข้าวแบบจีทูจี , มาตรการป้องกันการ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ, มาตรการเพื่อวางเกณฑ์ชี้วัด
ความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ตลอดจนการป้องกันการทุจริต โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาที่จะเริ่มการเรียน
การสอนในปีการศึกษาแรกของปี 2562 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามใน
การปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อ ต้ านการทุ จ ริ ต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัด ตั้งองค์ ก ร
ตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อย
ถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม
ซึ่งเป็ น สั งคมที่ตั้งอยู่บ นพื้ น ฐาน ความสั มพั น ธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนั ยหนึ่ งคือ พื้ นฐานของสั งคม
อุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทย ยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแส
บริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็น
เรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึง
ส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความเข้มแข็ง
/ปัจจุบัน…

-4ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนด วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มี
เป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ไม่น้อ ยกว่า ร้อ ยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่ง การที่ร ะดับ คะแนนจะสูง ขึ้น ได้นั้น การบริห ารงานภาครัฐ ต้อ งมี
ระดับ ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ตาแหน่งหน้าทีใ่ นทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 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 เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิด ผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการ บริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 4 ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่าน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไป สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
“เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน”
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ และ
เพียงพอความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนในครอบครัวและชุมชนให้เข็มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การ
ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและปกครอง
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม อัน
ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
/5. การพัฒนา...

-55. การพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อการบริห ารและการให้ บ ริการให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพยิ่งขึ้น เพื่ อ
สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
7. การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเบิกเงินการคลัง
ให้สอดรับกับอานาจหน้าที่ภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับโอนจากการกระจายอานาจจากรัฐบาล
8. การเพิ่มศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้นาและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีป ระสิทธิภาพ
โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
2) เพื่ อ ยกระดั บ จิ ต ส านึ ก รั บ ผิ ด ชอบในผลประโยชน์ ข องสาธารณะของข้ า ราชการฝ่ า ยการเมื อ ง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้ การบริห ารราชการขององค์การบริห ารส่ วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
4) เพื่อส่ งเสริมบทบาทการมีส่ ว นร่ว ม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
5) เพื่อพัฒ นาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ ายบริห าร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
รวมถึงประชาชนในท้ องถิ่ น มี จิ ต ส านึ กและความตระหนั กในการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ราชการให้ บั งเกิด ประโยชน์ สุ ขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
3) โครงการ/กิ จ กรรม/มาตรการที่ ส นั บสนุ น ให้ ส าธารณะและภาคประชาชนเข้ามามี ส่ ว นร่ว มและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
บึงกาฬ ที่มคี วามเข้มแข็งในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ ายบริห าร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
/ต่อต้านการทุจริต…

-6ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาลรวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง ที่
ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิ บัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายใน
การเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ส่ วนราชการและหน่ วยงานขององค์การบริห ารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีจิตสานึกในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย มีความ ซื่อสัตย์สุจริต
3. ทุกส่วนราชการขององค์การบริห ารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ปฏิบัติงานตามหลักคุณ ธรรม จริยธรรม
และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ
4. ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
5. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดได้อย่างยั่งยืน

/บทสรุป...

-7บทสรุป
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และ
ได้ดาเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔)
เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ มิติแ ละภารกิจ ตามมิติที่สานัก งาน ป.ป.ช. กาหนด จึง ได้ จัด ทาขึ้น เพื่อ ใช้เ ป็น แนวทางใน
การดาเนินงานทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬ และเพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนภายในเขตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด บึ งกาฬ ปฏิ บั ติ งานในด้ านคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต ให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุป ระสงค์ เกิดผลสั มฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้ สามารถแก้ไขปัญ หาการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ดังนั้ น ในการดาเนินงานด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ ต้องบูรณาการและ
อาศัย ความร่ว มมือ จากทุก ภาคส่ว น และจะต้อ งปฏิบัติอ ย่า งต่อ เนื่อ งให้เป็น ระบบ ทั่ว ถึง โดยหากมีก ารบูร ณา
การความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง รวมถึง
ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับอาเภอ จังหวัดและ ระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อีกด้วย
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

มิติ
1. การสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.1 การสร้างจิ ตส านึ ก และความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง ข้าราชการ
การเมื อ งฝ่ า ยบริ ห าร ข้ า ราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

1.1.1 โครงการอบรมสัมมนา
คุณธรรมจริยธรรมเชิงปฏิบัติการ
1.1.2 ประกาศประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ
1.1.3 ประกาศองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบึงกาฬ ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่น
ฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๕
1.1.4 ประกาศองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงาน

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
500,000

หมายเหตุ
กองการศึกษาฯ

-

ฝ่ายบริหาร
งานบุคคล

-

กองกิจการสภาฯ

-

ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป

- 9แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

มิติ

ภารกิจตามมิติ
1.2 การสร้างจิตสานึก และ
ความ ตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

ปี 2563
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ
(บาท)
1.2.1 โครงการส่ งเสริม การมี 300,000
ส่ ว นรวมของประชาชนในการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
1.2.2 โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
สัมมนาและศึกษาดูงานเกี่ยวกับ 150,000
ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด เก็ บ
รายได้ ให้ แ ก่ ค ณ ะผู้ บ ริ ห าร
ข้ า ราชการ และพนั ก งานจ้ า ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
บึงกาฬ
1 .2 .3 โค รงก าร ฝึ ก อ บ รม 150,000
เพิ่ ม พู น ความรู้ ผู้ ป ระกอบการ
โรงแรม/รี ส อร์ ท /น้ ามั น /ก๊ า ซ
ปิโตรเลียมและยาสูบ

หมายเหตุ
ฝ่ายนิติการและ
การพาณิชย์

กองคลัง

กองคลัง
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แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
มิติ

ภารกิจตามมิติ

ปี 2563
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ
(บาท)
1.2.4 โครงการก าจั ด ผั ก ตบชวา 200,000
และวัชพืชในแหล่งน้า
1.2.5 โครงการส่ ง เสริ ม การมี
ส่วนรวมการเรียนรู้ของประชาชน 300,๐๐๐
ตามแนวทางหลั ก ปรั ช ญ าของ
เศรษฐกิจพอเพียง
1.2.6 โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ 800,000
ชีวิตให้กับสตรีจังหวัดบึงกาฬ

หมายเหตุ
กองช่าง

ฝ่ายพัฒนา
สังคม
ฝ่ายพัฒนา
สังคม
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แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

1.3 การสร้างจิตสานึก และความ 1.3.1 โครงการพั ฒ นาเยาวชนสู่ 1,๐๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.3.2 กิ จ ก ร ร ม Big Cleaning
ฝ่ายบริหาร
Day
งานทั่วไป
1.3.3 โครงการที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
การส่ งเสริ ม ก ารอนุ รั ก ษ์ แ ล ะ
กองช่าง
300,๐๐๐
บ ารุ งรั ก ษ าสิ่ งแ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ

มิติที่ ๑

รวม

๓ มาตรการ ๑ กิจกรรม
9 โครงการ

- 12 แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ปี 2563
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ หมายเหตุ
มิติ
(บาท)
ฝ่ายบริหาร
2. การบริหารราชการ 2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองใน 2.1.1 ประกาศองค์การบริหาร
งานทั่วไป
เพื่อป้องกันการทุจริต การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ส่วนจังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง เจตจานงสุจริตในการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬ
2.1.2 โครงการส่งเสริมการมี
300,000 ฝ่ายนิติการและ
ส่วนรวมของประชาชนในการ
การพาณิชย์
ป้องกันปราบปรามการทุจริต

- 13 แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
มิติ

ปี 2563
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
งบประมาณ
(บาท)
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสใน 2.2.1 การออกคาสั่ง/ประกาศเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล
การปฏิบัติราชการ
2.2.2 ประกาศองค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ผลการจัดเก็บ
รายได้ประจา ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน
2.2.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี
2.2.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาเดือน
2.2.5 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
2.2.6 การจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
เพื่อแนะนาการจัดเก็บรายได้บารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

หมายเหตุ
ฝ่ายบริหาร
งานบุคคล
ฝ่ายจัดเก็บ
รายได้
กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน
กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน
กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน
ฝ่ายจัดเก็บ
รายได้

- 14 –
แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
มิติ

ภารกิจตามมิติ
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ปี 2563
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ
(บาท)
2.3.1 กิจกรรมลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้
2.3.2 กิจกรรมลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการสังเคราะห์ผู้ป่วย
ที่ยากไร้
2.3.3 กิจกรรมลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์
2.3.4 การออกคาสั่งแต่งตั้ง
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ประจา
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
2.3.5 กิจกรรมขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน – ร้องทุกข์ของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬ

หมายเหตุ
ฝ่ายจัดเก็บรายได้

ฝ่ายพัฒนาสังคม
ฝ่ายนิติการและ
การพาณิชย์

ฝ่ายนิติการและ
การพาณิชย์

ฝ่ายนิติการและ
การพาณิชย์

- 15 –
แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
มิติ

ภารกิจตามมิติ

ปี 2563
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ
(บาท)
2.3.6 การออกคาสั่งแต่งตั้ง
ผู้จัดทาบัญชีของภาครัฐ เพื่อ
จัดทาบัญชีและรายงานการเงิน
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

หมายเหตุ
กองคลัง

- 16 –
แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
มิติ

ภารกิจตามมิติ

ปี 2563
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ
(บาท)
2.3.7 การออกคาสั่ง
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติ
ราชการแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
เกี่ยวกับการพิจารณาคาร้องขอ
อนุญาตใช้รถส่วนกลาง และ
การขอเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง
2.3.8 การออกคาสั่งปลัดองค์
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
มอบอานาจให้รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ปฏิบัติราชการแทน

หมายเหตุ
ฝ่ า ย บ ริ ห า ร ง า น
บุคคล

ฝ่ า ย บ ริ ห า ร ง า น
บุคคล

- 17 แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
มิติ

ภารกิจตามมิติ
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน
/บุคคล ในการดาเนินกิจการ
การ ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์

ปี 2563
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ
(บาท)
2.4.1 โครงการสนับสนุน
กิจกรรม/ส่งเสริมอาชีพ
600,๐๐๐
ประชาชนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.4.2 การคัดเลือกข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดีเด่น ประจาปี

หมายเหตุ
ฝ่ายพัฒนาสังคม

ฝ่ายบริหาร
งานบุคคล

- 18 แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
มิติ

ภารกิจตามมิติ
2.5 มาตรการ จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
2.5.1 ประกาศองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง
มาตรการป้องกันการรับสินบน
2.5.2 ประกาศองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง นโยบาย
การต่อต้านการรับสินบน เพื่อ
ป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
2.5.3 รายงานผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬ ผ่านทางระบบ
E-planNACC รอบ ๖ เดือน และ
รอบ ๑๒ เดือน
2.5.4 การรายงานผลการ
ดาเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-

ฝ่ายนิติการและ
การพาณิชย์

หมายเหตุ

- 19 แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
2.5.5 การออกคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัย
2.5.6 การดาเนินการทางวินัย
ข้าราชการกรณีมีเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์

มิติที่ ๒

รวม

15 มาตรการ
๑ โครงการ

6 กิจกรรม

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

-

ฝ่ายนิติการและ
การพาณิชย์

-

ฝ่ายนิติการและ
การพาณิชย์

- 20 แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
มิติ

ภารกิจตามมิติ

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาท 3.1 จั ด ให้ มี แ ล ะเผ ยแ พ ร่ ข้ อมู ล
และการมีส่วนร่วมของภาค ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวย
ประชาชน
ความสะดวกแก่ป ระชาชนได้ มี ส่ ว น
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

ปี 2563
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
หมายเหตุ
งบประมาณ
(บาท)
3.1.1. โครงการอบรมกฎหมาย 300,๐๐๐ ฝ่ายนิติการและ
ให้แก่ประชาชน
การพาณิชย์
3 .1 .2 ก ารอ อ ก ค าสั่ งแ ต่ งตั้ ง
คณะทางานดาเนิ นการศู น ย์ข้อมู ล
ฝ่ายนิติการและ
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การพาณิชย์
บึงกาฬ
3.1.3 ก า ร อ อ ก ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
ฝ่ายนิติการและ
เจ้าหน้ าที่ ผู้ รับผิ ด ชอบประจาศูน ย์
การพาณิชย์
ข้อมูลข่าวสาร
3.1.4 การจั ด ท าคู่ มื อ ศู น ย์ ข้ อ มู ล
ฝ่ายนิติการและ
ข่ า วสารขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
การพาณิชย์
จังหวัดบึงกาฬ
3.1.5 การรายงานแสดงรายรับ –
กองคลัง
ร า ย จ่ า ย แ ล ะ ง บ ท ด ล อ ง
ประจาเดือน

- 21 แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
3.1.6 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
รายโครงการผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

หมายเหตุ
กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน

- 22 แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับ
และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน

3.2.1 โครงการจัดเวทีประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด
3.2.2 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะความรู้แผนชุมชนและ
การสร้างเครือข่ายระดับจังหวัด
3.2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้นาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
3.2.4 ช่องทางการร้องเรียน/
ร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และ
สายด่วนร้องทุกข์นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
800,๐๐๐

กองแผนฯ

100,๐๐๐

กองแผนฯ

500,๐๐๐

-

หมายเหตุ

ฝ่ายพัฒนาสังคม

ฝ่ายนิติการและ
การพาณิชย์

- 23 แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
มิติ

ภารกิจตามมิติ
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนรวมบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

มิติที่ ๓

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
3.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
บึงกาฬ
3.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬ
3.3.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬ

8 มาตรการ
4 โครงการ

1 กิจกรรม

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ
กองแผนฯ

-

-

กองแผนฯ

-

กองแผนฯ

- 24 แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มิติที่ ๔ การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงาน
การควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

4.1.1 แต่งตั้งกรรมการและ
คณะทางานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
4.1.2 รายงานผลการควบคุม
ภายในขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬ
4.1.3 โครงการฝึกอบรมควบคุม
ภายในข้าราชการ และพนักงาน
จ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บึงกาฬ

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

-

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

-

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

100,๐๐๐

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

- 25 แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการได้

4.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬแทนตาแหน่งที่ว่าง
4.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดหาผลประโยชน์ทรัพย์สินของ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดบึงกาฬ
4.2.3 จัดทาร่างเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
เพื่อรับฟังคาวิจารณ์ของประชาชน
4.2.4 หนังสือเชิญและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับ
ฟังการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

--

ฝ่ายบริหาร
งานบุคคล

กองคลัง

-

กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน

กองกิจการสภาฯ
-

- 26 แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.3 ก า ร ส่ ง เส ริ ม บ ท บ า ท ก า ร 4.3.1 โครงการฝึกอบรม สัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานของคณะ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
ผู้บริหาร สมาชิกท้องถิ่น
ข้าราชการและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬ
4.3.2 กิจกรรมการส่งเสริม
บทบาทสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

500,๐๐๐

กองกิจการสภาฯ

-

กองกิจการสภาฯ

- 27 แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

มิติ

ภารกิจตามมิติ
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การ ทุจริต

มิติที่ 4

รวม

ปี 2563
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ
(บาท)
4.4.1 กิจกรรมติดป้ายรณรงค์ 10,๐๐๐
ประชาสัมพันธ์การป้องกัน
การทุจริต
4.4.2 การท าบั น ทึ กข้ อตกลง
ร่วมกันระหว่า องค์การบริห าร
ส่ ว น จั ง ห วั ด บึ ง ก า ฬ กั บ
ส านั ก งาน ป .ป .ช . ป ระจ า
จังหวัดบึงกาฬ เพื่อป้องกันการ
ทุจริต

6 มาตรการ 3 กิจกรรม
2 โครงการ

หมายเหตุ
ฝ่ายนิติการและ
การพาณิชย์

ฝ่ายนิติการและ
การพาณิชย์

