
  

 

 

 

 

          

          ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่สั่งสมและหยั่งรากลึกในสังคมไทยมานาน จน

กลายเป็น ค่านิยมว่าการทุจริตและประพฤติมิชอบจะยังประโยชน์แก่ตนและพวกพ้องอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้อง

ลงทุนสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาครัฐมีปัญหาเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นจํานวนมาก ซึ่งมีสาเหตุมาจาก

การทีห่น่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอํานาจบังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบแบบเบ็ดเสร็จ  มีอํานาจ

ดุลยพินิจสูง  มีกรอบความรับผิดชอบไม่ชัดเจนและขาดระบบการทํางานทีโ่ปร่งใส   ซึ่งรัฐบาลเองก็ตระหนักถึง 

ความรุนแรงของปัญหา ดังกล่าว จึงได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง   โดยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อคราว

ประชุมวันที ่26 ธันวาคม 2543 เห็นชอบเรื่องแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด   โดยกําหนดให้ส่วน

ราชการจัดทําแผนกลยุทธ์หน่วยงานใสสะอาด และรายงานผลเป็นรายปีออกพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 ที่กําหนดให้การบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชน และมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อคราวประชุมวันที่ 5 ตุลาคม 2547 อนุมัติแผนปฏิบัติ

การเบือ้งต้นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ ประกอบด้วยมาตรการ 16 มาตรการ 

          เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดผลเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับ

นโยบาย รัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม และยุทธศาสตร์กรมบังคับคดีท่ีกําหนดให้การดําเนินการตาม

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาลตําบลพันนาจึงได้จัดทํามาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เทศบาลตําบลพันนา ประจําปี พ.ศ.2561 - 2565 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย

มาตรการและวิธีการต่าง ๆ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  2  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

      

                                                      
                                                    (นายสนั่น  ชินมา) 
         นายกเทศมนตรีตําบลพันนา 
 

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เทศบาลต าบลพันนา  ประจ าป  พ.ศ. 2561-2565 

*************************** 
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มาตรการ วิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
1. การสร้างความแข็งแกร่งแก่  
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปราม  การทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) และ คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน (คตง.  ในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

1. กําชับให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบล 
พันนายึดถือ และปฏิบัติตามแนวทางของ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช. และแนวทางของ
คณะกรรมการ  ตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) 
โดยเฉพาะในเรื่อง  ให้ลงโทษทางวินัย หรือ
ขอความร่วมมือให้ส่งเอกสารอย่างเคร่งครัด 
 2. จัดให้มีศนูย์ประสานราชการใสสะอาด 
โดยให้ศูนย์ดังกล่าวจัดทําแผนกลยุทธ์ 
การปลูกจิตสํานึก ส่งเสริมจริยธรรม รวมทั้ง
เฝ้าระวัง การทุจริตและเสนอการลงโทษผู้
ทุจริตในราชการพร้อมทั้งประสานความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่
เทศบาลตําบลพันนา โดยประสานความ
ร่วมมือ กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก เทศบาลตําบลพันนา  

งานนิติการ 
สํานักปลัดเทศบาล 

2. แบ่งเบาภาระของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มา
ดําเนินการเองหรือเพ่ิมตัวช่วยแก่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือความ
รวดเร็ว 

แบ่งเบาภาระงานในการตรวจสอบและ
รวบรวม  พยานหลักฐานของผู้กระทําผิดที่มี
มูลมาจากสํานักงาน ป.ป.ช. ในคดีที่
เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบล 
พันนาโดยปฏิบัติงานในรูปแบบของ
เครือข่าย 

งานนิติการ 
สํานักปลัดเทศบาล 

3. สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

1. กําหนดแนวทางปฏิบัติให้ผู้บริหารของ
เทศบาลตําบลพันนายื่นแสดงรายการ- 
ทรัพย์สิน  
2. จัดเจ้าหน้าที่เพ่ือตอบข้อหารือเม่ือ
เจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตําบลพันนา 
ประชาชน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องสงสัย
ว่าพฤติกรรมใดทําได้หรือไม่ เพียงใด 
 

งานนิติการ 
สํานักปลัดเทศบาล 
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มาตรการ วิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
4. สนับสนุนภาคประชาชนให้ม ี
ส่วนร่วม 

1. จัดให้มีระบบในการรับฟังข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานจาก
ประชาชนและหน่วยงานอื่น ๆ 
2. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนํา
ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจมาวิเคราะห์  
ทบทวนมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างยั่งยืน  โดยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ  ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ  
คําสั่ง  ประกาศ  และระบบงานที่สร้างภาระ 
ให้กับประชาชน  ซึ่งจะเป็นช่องทางให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบได้ 
3. พัฒนาระบบการให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  รวมถึงการมีระเบียบว่า
ด้วยการรับของขวัญ  และสินน้ําใจให้เป็นที่
ทราบโดยทั่วกัน 

งานนิติการ 
สํานักปลัดเทศบาล 

5. รณรงค์ด้านวัฒนธรรมและ
ส่งเสริมค่านิยมรักความซื่อสัตย์
สุจริต 

1. สร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลพันนา  ให้ยึด
หลักการปฏิบัติตามกฎหมาย  ไม่กลั่นแกล้ง
ผู้อื่น  ไม่เกรงกลัวอิทธิพลใด ๆ และมีความ 
ซื่อสัตย์สุจริต 
2. ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของศูนย์
ประสานราชการใสสะอาดในการปลูก
จิตสํานึกและส่งเสริมจริยธรรม  รวมทั้งให้มี
การรายงานและประเมินผลการดําเนินงาน 
3. พัฒนาหลักสูตรการจัดอบรม/สัมมนา
ข้าราชการและลูกจ้างของเทศบาลตําบล 
พันนา  โดยเน้นหลักสูตรเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และให้
ความรู้เกี่ยวกับภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัดเทศบาล 
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มาตรการ วิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
6. เพ่ิมการตรวจสอบอย่างเข้มข้น 
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ในตําแหน่งที่เสี่ยงต่อการทุจริต
คอร์รัปชั่น   

ศึกษาแนวทางและกําหนดรูปแบบการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน  รวมทั้งวิเคราะห์การ
เฝ้าระวังเป็นพิเศษของเจ้าหน้าที่  ที่มี
รายงานการทุจริตและประพฤติมิชอบจาก 
สํานักงาน ป.ป.ช. 

งานนิติการ 
สํานักปลัดเทศบาล 

7. จัดระบบงานการเงินการคลัง 
ของรัฐ 

1. นําระบบ  GFMIS มาใช้ในระบบการเงิน
การคลังและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2. การจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศประกวดราคา
ด้วยระบบ E-Procurement 

กองคลัง 
สํานักปลัดเทศบาล 

8. ลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้และ
ขยายโอกาสแก่ข้าราชการ 
 
 
 
 

1. ไมให้มีการเรี่ยไร  การขอรับเงินบริจาค 
และซื้อขายบัตรการกุศลในหน่วยงานต่าง ๆ 
สังกัดเทศบาลตําบลพันนา   
2. จัดทําแผนปฏิบัติการด้านบุคลากรให้
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลมีโอกาสเข้ารับ 
การอบรม  ศึกษาดูงาน  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
และประสบการณ์ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
และเพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพทุกด้าน  
ทั้งในและต่างประเทศ 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัดเทศบาล 

9. ส่งเสริมคุณธรรมในระบบ
ราชการโดยเฉพาะการแต่งตั้ง  
โยกย้าย  และป้องกันการกลั่น
แกล้ง 
 

ให้มีกรรมการฝ่ายพิทักษ์คุณธรรม  
(Merit  Protection  Agency) รับเรื่อง 
ร้องทุกข์จากข้าราชการของหน่วยงานใน
สังกัดเทศบาลตําบลพันนา  ที่กล่าวโทษ 
ข้าราชการด้วยกันว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม 
หรือถูกกลั่นแกล้งในการแต่งตั้ง  โยกย้าย 
เลื่อนขั้นเงินเดือน  และการประเมินผล 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัดเทศบาล 

10. นําเอามาตรการการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมา 
ภิบาลในการปฏิรูประบบราชการ 
มาใช้อย่างจริงจัง 

จัดทําแผนงาน/โครงการรองรับมาตรการ
ต่าง ๆ โดยกําหนดเป้าหมาย  ตัวชี้วัดให้
ชัดเจน  และมีการติดตามประเมินผลเพ่ือ
รายงานผู้บริหารของเทศบาลตําบลพันนา 
เป็นรายเดือน 

งานนโยบายและแผน 
สํานักปลัดเทศบาล 
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มาตรการ วิธีการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง 

ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับปฏิบัติตนเป็น 
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่อง
ความสุจริต  รวมทั้งสอดส่องดูแลการบังคับ
การให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ในกรณีตรวจพบว่ามีการกระทําผิด 

ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 
ในสังกัดเทศบาล 

ตําบลพันนา 

12. จัดระบบการตรวจสอบให้มี
ประสิทธิภาพ 

ให้กลุ่มตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบล
พันนา  จัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนงาน
โดยเฉพาะช่วยตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของส่วนราชการในสังกัดเทศบาล
ตําบลพันนารวมทั้งวิเคราะห์  ประเมินผล 
และรายงานผลเสนอผู้บริหาร 

งานนิติการ 
สํานักปลัดเทศบาล 

13. มาตรการการตรวจสอบความ
โปร่งใสและสุจริตสําหรับหน่วยงาน
และเจ้าหน้าทีบ่ังคับใช้กฎหมาย
และอํานวยความยุติธรรม 

กําหนดมาตรการเพ่ือบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ 
ของเทศบาลตําบลพันนา  ที่มีหน้าที่บังคับ
ใช้กฎหมายและอํานวยความยุติธรรมแก่
ประชาชน  เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่จะ
ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต 
โดยมีมาตรการดังนี้ 
1. มาตรการตรวจสอบความซื่อสัตย์สุจริต 
ของเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ 
2. มาตรการสรรหาการคัดเลือกและ
โยกย้ายเจ้าหน้าที่ 

งานนิติการ 
งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัดเทศบาล 

14. มาตรการลดโอกาสการทุจริต
ในหน่วยงาน 

ดําเนินการศึกษาว่ากิจกรรมใดของส่วน
ราชการในสังกัดเทศบาลตําบลพันนา
เอ้ืออํานวยต่อการแสวงหาผลประโยชน์อันมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งจัด 
ให้มีมาตรการและแนวทางการแก้ไข   
เพ่ือลดโอกาสการทุจริตของเจ้าหน้าที่และ
รายงานผลการดําเนินการให้
นายกเทศมนตรีทราบภายใน  30   วัน 

งานนิติการ 
สํานักปลัดเทศบาล 
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15. การพัฒนามาตรฐานการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่พนักงาน 
ที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิ
ประโยชน์ของประชาชน 

พัฒนาระบบตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บังคับผู้บังคับบัญชา  ด้วยการจัดให้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมแสดงความเห็น 
ประกอบสํานวน  ทั้งนี้  เพ่ือให้การใช้ดุลย
พินิจของเจ้าพนักงานดังกล่าวมีมาตรฐาน 
โปร่งใสและเป็นธรรม  และให้รายงานผล
การดําเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรี
ภายใน  ๓๐  วัน   

งานนิติการ 
สํานักปลัดเทศบาล 

16. การพัฒนาเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริต 

ปรับหลักสูตรการฝึกอบรมให้มีหัวข้อการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดย
ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกเทศบาล
ตําบลพันนา  เพื่อปลูกฝังค่านิยมและ
ทัศนคติต่อต้านการทุจริตสําหรับข้าราชการ
และประชาชน 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัดเทศบาล 

17. ดําเนินงานเพื่อสร้างความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลตําบลพันนา 

1. จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีของ
เทศบาลตําบลพันนา  และให้เผยแพร่
ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและ
เว็บไซต์ของเทศบาลตําบลพันนา 
2. การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
จะต้องดําเนินการด้วยความโปร่งใสในทุก
ขั้นตอนตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบที่กําหนด 
3. ให้มีการบันทึกรายละเอียดวิธีการและ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ  
โดยเมื่อจัดทําการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ 
ให้รวบรวมข้อมูลและจัดทําสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นประจําทุกเดือน  และ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์ของ
สํานักงานเทศบาลตําบลพันนา  ซึ่งอย่าง
น้อยต้องมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

กองคลัง 
เทศบาลตําบลพันนา 
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 - งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

- วงเงินที่จะซื้อจะจ้าง 
- ราคากลาง 
- วิธีการซื้อหรือการจ้าง 
- รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
- ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 
- เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
- เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตก 

ลงในการซื้อหรือจ้าง 

 

18. การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้ 
จัดช่องทางเพ่ือให้ประชาชนร่วมแสดงความ
คิดเห็น  ร้องเรียน  ร้องทุกข์ในเรื่องต่าง ๆ 
โดยแยกเป็น  3  ประเภทดังนี้ 

1. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
2. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการ

ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลพันนา 
3. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้จัด
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนได้แก่ 

3.1 กล่องรับฟังความคิดเห็น 
3.2 ศูนย์ยุติธรรมตําบลพันนา 
3.3 เว็บไซต์ www.panna.go.th 
3.4 หมายเลขโทรศัพท์ของผู้บริหาร 

-นายกเทศมนตรี  
098-0977473 
-ปลัดเทศบาล 
082-2057792 

 

 

 

 

http://www.panna.go.th/
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19. การป้องกันการรับสินบน 1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบล

พันนา  ต้องปฏิบัติโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง 
กับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือ 
ทางอ้อม 
2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบล
พันนา  จะต้องไม่เรียกร้อง  จัดหา  หรือรับ 
สินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์
ของเทศบาลตําบลพันนา 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


