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บทนํา 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงค    
เพ่ือตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริต     
ท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวา       
การควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน 
ไดแก การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจ      
มีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน 
มีประสิทธิภาพมากข้ึน แตในทางปฏิบั ติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่ง ข้ึน
เชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญ

เกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2)สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3)สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4)สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5)สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6)สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย

ในการตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 
7)สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 
สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็น

ได ดังนี้ 
1)โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึน              
จากการบังคับใชกฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะ
ขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 

2)ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทําใหคนในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนม        
ท่ีจะทําพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3)การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน 
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบ       
การทุจริตของบุคคลเหลานี้ 
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4)การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง เปนเรื่อง       
ของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัท           
มีการใหสินบนแกเจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบ         
ของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

5)การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจน              
ถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยู
ท่ีดีข้ึน ทําใหเจาหนาท่ีตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

6)การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับ              
การเนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาป         
และเกรงกลัวบาปนอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวา        
ท่ีจะยึดผลประโยชนสวนรวม 

7)มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตย    
สุจริตเปนยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้        
ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกง
เปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และ          
ไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 

2. หลักการและเหตุผล  

 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทว ี       
ความรุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคง
ของชาติ เปนปญหาลําดับตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะ              
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและ
มักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแส
การกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณ         
ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ
คอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI)ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชัน
ท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวา                  
ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยู ท่ี 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100            
โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียน             
รองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทย ป 2559             
ลดลง 3 คะแนน จากป 2558  ไดลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวา          
ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง 

 แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปราม      
การปองกันการทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
ตอตานการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC)พ.ศ. 2546 การ
จัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติได
จัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริต
ในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของ
สังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐาน
ความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําให
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สั งคมไทยยึ ดติ ด กับการช วย เหลื อ เ ก้ื อ กูล กัน  โดย เฉพาะในห มูญาติ พ่ีน อ งและพวกพ อง                           
ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน
มองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทย       
มาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดาน
การทํางานท่ีไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไก        
หรือความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยู เปนฉบับท่ี 3           
เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง 
หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือให
ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต”มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50            
ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาล 
ท่ีสู ง ข้ึน เจ าหนา ท่ีของรัฐและประชาชนตอง มีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยู ในปจจุบัน                    
ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลัก              
ออกเปน  6  ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล        
เปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปราม     
การทุจริตระยะ ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เทศบาลตําบลแมจันจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับ
การบริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืน                
จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5 ป (พ.ศ. 2560-
2564) เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการตางๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ        
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 

 

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาล             
ตําบลแมจัน 
 2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลแมจันรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 
 3) เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลแมจันเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
(Good Governance)  

4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม(people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลแมจัน 
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5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ          
ของเทศบาลตําบลแมจัน 

 

4. เปาหมาย 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลแมจันรวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุข      
แกประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม 
การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 2) เทศบาลตําบลแมจันมีเครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ 
 3) เทศบาลตําบลแมจันมีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและ          
ภาคประชาชนเข ามามีส วนรวมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกร -                
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 4) เทศบาลตําบลแมจันมีกลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจ             
อยางเหมาะสม 
 5) เทศบาลตําบลแมจันมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต            
และประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 
 

 

5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลแมจัน               
รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม              
และอุดมการณในการตอตานการทุจริต(Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและ
ชีวิตประจําวัน 

 2) เทศบาลตําบลแมจัน สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 

 3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบ              
ในฐานะพลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมี               
ความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

  4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลแมจันท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

 5) เทศบาลตําบลแมจัน มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ิน         
เกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 
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วิสัยทัศนองคกร 
 “แมจันนาอยู เชิดชูคุณธรรม นําเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเขมแข็ง” 
 
วิสัยทัศนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 “บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ทุกสวนงานรวมปองกันและปราบปรามการทุจริต”  
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สวนที่ 1 
ขอมูลพื้นฐาน 

ของเทศบาลตําบลแมจัน 
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สวนที่ 1 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 

ของเทศบาลตําบลแมจัน  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
1. ขอมูลท่ัวไป 

 1.1  ท่ีตั้ง  
  เทศบาลตําบลแมจันต้ังอยูทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงราย บนทางหลวงสาย 110  
หางจากตัวจังหวัดระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร บริเวณละติจูด 99 องศา ถึงละติจูด 100 
องศาเหนือ และ ลองติจูด 20 องศา 15 ลิปดาตะวันออก พิกัดเอ็นซี 894275 หางจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 815 กิโลเมตร 

 1.2 อาณาเขต 
  เทศบาลตําบลแมจันปจจุบันมีพ้ืนท่ีประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร 
  ทิศเหนือ ติดตอกับบานศาลาหมูท่ี 8 (อบต.แมจัน) ตําบลแมจัน และบานแมคี 

หมูท่ี 9 (อบต.ปาซาง) ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
  ทิศใต        ติดต อ กับบ านปงตอง  ห มู ท่ี  5  (อบต .แม จั น )  ตํ าบลแม จั น            

อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
  ทิศตะวันออก ติดตอกับบานหวยเวียงหวาย หมูท่ี 6 (อบต.แมจัน) ตําบลแมจัน  

อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
  ทิศตะวันตก ติดตอกับบานปาบง หมูท่ี 2 (อบต.ปาตึง) ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน 

จังหวัดเชียงราย                                              

 1.3 สภาพภูมิประเทศ 
   ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตําบลแมจัน มีลักษณะเปนท่ีราบลุม ทางทิศตะวันตก
และทิศเหนือมีแมน้ําจันไหลผาน 

 1.4 สภาพภูมิอากาศ 
   สภาพภูมิอากาศของเทศบาลตําบลแมจันเปนแบบมรสุมเมืองรอน แบงออกเปน 3 ฤดู  
   1) ฤดูรอน เริ่มต้ังแตเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม รวม 3 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ย
ประมาณ 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 39 องศาเซลเซียส 
   2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม รวม 5 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 
27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 39 องศาเซลเซียส  ฝนตกชุกท่ีสุด ระหวางเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 
   3) ฤดูหนาว เริ่มต้ังแตกลางเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ รวม 4 เดือน อุณหภูมิ
เฉลี่ยประมาณ 10 - 15 องศาเซลเซียส 
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2. ขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญของเทศบาลตําบลแมจัน  
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 2.1  ขอมูลการปกครอง 

  เทศบาลตําบลแมจันประกอบดวยพ้ืนท่ีของหมูบานตาง ๆ ท้ังหมด 7 หมูบาน 6 ชุมชน ดังนี้ 
 

ลําดับท่ี ชุมชน หมูท่ี พ้ืนท่ี 

1 ชุมชนแมจัน   2 หมูท่ี  1 (บางสวน)  และหมูท่ี 2 

2 ชุมชนแมจันตลาด   3 หมูท่ี  3   

3 ชุมชนเดนปาสัก 4 หมูท่ี  4 (บางสวน) 

4 ชุมชนปงตอง-ตนฮาง 5 หมูท่ี  5 (บางสวน) 

5 ชุมชนเหมืองฮอ   7 หมูท่ี  7               

6 ชุมชนศาลา 8 หมูท่ี  8 (บางสวน) 
  
 2.2 การจัดตั้งเทศบาลตําบลแมจัน   
  เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2542 ไดรับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเปนเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 
 
 2.3 ดวงตราเทศบาลตําบลแมจันและความหมาย 

 

 
  

ดวงตราเทศบาลตําบลแมจัน  
เปนรูปวงกลมลอมรอบภายในเปนภาพพญานาคพนน้ําอยูในน้ํา  

ดานหลังเปนทุงนาขาว มีภูเขาลอมรอบ  
แสดงถึงความอุดมสมบูรณของทองถ่ินท่ีมีน้ําดี ขาวดี ภูมิอากาศดี 

 
 
 
 
 

 2.4  ประวัติเทศบาลตําบลแมจัน 
  ป พ.ศ. 2499 เปนสุขาภิบาล ชื่อวา “สุขาภิบาลแมจัน จังหวัดเชียงราย”  
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  (ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หนา 49 เลม 73 ตอนท่ี 45 วันท่ี 30 พฤษภาคม 
2499)  
 

 
 
 
 

แผนท่ีแสดงเขตสุขาภิบาลแมจัน ตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2499 
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   วันท่ี 25 พฤษภาคม 2542 ไดรับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเปนเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 

  เดิมสุขาภิบาลแมจันตั้งอยูบริเวณอาคารท่ีวาการอําเภอแมจันปจจุบันไดรื้อไปแลว ตั้งอยู
บริเวณอาคารท่ีวาการอําเภอหลังเกาอาคารไม ซ่ึงใชเปนท่ีต้ังสํานักงานสรรพากรอําเภอแมจัน 
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมจัน สํานักงานประมงอําเภอแมจันและก่ิงกาชาดอําเภอแมจัน ในปจจุบัน
ตอมายายไปอยูบนชั้น 2 ของอาคารท่ีวาการอําเภอแมจันในปจจุบัน ซีกดานทิศเหนือ ตอมายายมา
อยูอาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 เลขท่ี 4 หมู 2 ถนนหิรัญนคร  

   วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ยายมาอยูอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน
เทศบาลตําบลแมจัน เลขท่ี 190/1 หมูท่ี 3 ถนนลาวจกราช  

  ปจจุบันอาคารสํานักงานตั้งอยู  เลขท่ี 555 หมู ท่ี 4 ตําบลแมจัน อําเภอแมจัน      
จังหวัดเชียงราย 

 

2.5 ขอมูลดานสังคม 
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                         สถิติจํานวนบานและประชากรยอนหลัง 
 

รายการ 
ปปจจุบัน  

(พ.ศ. 2559) 
ปท่ีแลว  

(พ.ศ. 2558) 
2 ปท่ีแลว  

(พ.ศ. 2557) 
บาน (หลังคาเรือน) 2,281 2,263 2,214 
ประชากรชาย (คน) 1,877 1,801 1,799 
ประชากรหญิง (คน) 2,044 1,924 1,934 
รวมประชากร (คน) 3,921 3,725 3,733 

 
จํานวนประชากรแยกตามชวงอายุ 

 

กลุมอายุ ชาย หญิง รวม % ชาย % หญิง 

00-04 71 65 136 1.97 1.81 

05-09 105 71 176 2.92 1.97 

10-14 80 74 154 2.22 2.06 

15-19 63 80 143 1.75 2.22 

20-24 114 100 214 3.17 2.78 

25-29 114 94 208 3.17 2.61 

30-34 114 121 235 3.17 3.36 

35-39 123 116 239 3.42 3.23 

40-44 106 109 215 2.95 3.03 

45-49 136 148 284 3.78 4.12 

50-54 155 165 320 4.31 4.59 

55-59 139 217 356 3.87 6.03 

60-64 141 149 290 3.92 4.14 

65-69 89 95 184 2.47 2.64 

70-74 56 86 142 1.56 2.39 

75-79 53 67 120 1.47 1.86 

80+ 74 105 179 2.06 2.92 

รวม 1,733 1,862 3,595 48.21 51.79 

              ท่ีมา  :  สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลแมจัน  (ขอมูล ณ เดือน กุมภาพันธ 
2559) 
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จากแผนภูมิ จะเห็นไดวาอัตราการเกิดของประชากรคอนขางนอย  สงผลทําใหวัยแรงงาน
ลดลง  เนื่องจากอัตราการเกิดมีนอยเม่ือเทียบกับจํานวนประชากรท้ังหมด  และมีแนวโนมวาใน
อนาคตจะมีประชากรผูสูงอายุเพ่ิมมากข้ึน  อีกท้ังอัตราการมีชีวิตของประชากรจะมีแนวโนมเพ่ิมตาม
ไปดวย 

 

 2.6 ขอมูลดานการศึกษา  
  1) โรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน  1  แหง ไดแก โรงเรียนศึกษา
สงเคราะหแมจัน เปดสอนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมปลาย   
  2)  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน  1  แหง  ไดแก  โรงเรียน
บานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสน) เปดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมตน 
  3) ลานกีฬา จํานวน  1  แหง 
  4)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลแมจัน จํานวน 1 แหง  เอกชน จํานวน 3 แหง 
  5) ขอมูลศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน 
   (1)  ขอมูลท่ัวไป 
    ท่ีตั้ง เลขท่ี 190  หมู 3 ตําบลแมจัน  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 57110              
โทรศัพท 0-5366-0835 
   สังกัด กองการศึกษา  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเทศบาลตําบลแมจัน 

 (2) ขอมูลดานการบริหาร 
  (1) ชื่อ - สกุล  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  นางสาวทิพพวรรณ กาวิลาวัน 
 

จํานวนประชากรจําแนกตามระดับการศึกษา ป 2559 
ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ระดับตําบล 

เทศบาลตําบลแมจัน  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
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ระดับการศึกษา 
เพศ รวม 

(คน) 

 
% ชาย 

(คน) 
% หญิง 

(คน) 
% 

ไมเคยศึกษา 19 2.07 30 2.96 49 2.53 
อนุบาล/ศูนยเด็กเล็ก 4 0.44 7 0.69 11 0.57 
ต่ํากวาชั้นประถมศึกษา 9 0.98 22 2.17 31 1.60 
จบชั้นประถมศึกษา (ป.4, ป.7, ป.6) 389 42.4 482 47.49 871 45.06 
มัธยมศึกษาตอนตน (มศ. 1-3, ม.
1-3) 

109 11.87 100 9.85 209 10.81 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ. 4-5, ม.4-
6, ปวช.) 

134 14.60 109 10.74 243 12.57 

อนุปริญญา หรือเทียบเทา 42 4.58 33 3.25 75 3.88 
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 187 20.37 205 20.20 392 20.28 
สูงกวาปริญญาตรี 25 2.72 27 2.66 52 2.69 

รวม 918 100.00 1,015 100.00 1,933 100.00 

                       (ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย) 

 
 6) ศาสนา  
 ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธรอยละ 80  ศาสนาอ่ืนประมาณรอยละ 20 
  1) วัด/ท่ีพักสงฆ จํานวน   4     แหง 
  2) ศาลเจา จํานวน  1  แหง 
  3) โบสถคริสต จํานวน  1     แหง 
 
  7) ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 
  แบบแผนชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม โดยท่ัวไปจะ
เปนแบบลานนา เชน การแตงกาย ภาษาพูด อุปนิสัย ใจคอ ประเพณี มีประเพณีตาง ๆ เชน 
ประเพณีสงกรานต (ปใหมเมือง)  ประเพณีรดน้ําดําหัว ประเพณีสืบสะตา ประเพณีตานกวยสลาก 
ประเพณีลอยกระทง (เดือนยี่เปง) ประเพณีทําบุญปอยและการทําบุญเนื่องในโอกาสตาง ๆ เชน             
วันเขาพรรษาและวันออกพรรษา ทอดกฐิน การประกอบศาสนกิจตาง ๆ เปนตน  

2.7 ขอมูลดานสาธารณสุข 
 1) โรงพยาบาลรัฐบาล  1  แหง ไดแก  โรงพยาบาลแมจัน เตียงคนไข  120  เตียง 
 2) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  1  แหง 
 3) ศูนยสุขภาพชุมชนเมืองแมจัน 1     แหง     
 4) คลีนิค                 7 แหง 
 
 5) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
  วิธีการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย โดย    จัดเก็บเอง    จางเอกชน 
  ปริมาณขยะมูลฝอย  ประมาณ   6.6   ตัน / 1 วัน 
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  รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย   จํานวน     1   คัน  ขนาดความจุ 15 ลบ.หลา   
  รถยนตบรรทุกขยะชนิดอัดทาย จํานวน     2   คัน 
  พนักงานเก็บ ขน และกวาดขยะมูลฝอย   จํานวน 12   คน 
  มีท่ีดินสําหรับท้ิงขยะมูลฝอย  จํานวน  10   ไร   
  มีสถานท่ีฝงกลบมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล   จํานวน    1   แหง 

2.8  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  สถานีตํารวจภูธร  จํานวน  1  แหง  ไดแก สถานีตํารวจภูธรแมจัน 
 
2.9 ขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 (1) ทรัพยากรน้ํา 

แหลงน้ําท่ีสําคัญ คือ แมน้ําจัน กวางประมาณ 15 เมตร ยาวประมาณ 37 กิโลเมตร  อยู
ในเขตเทศบาลตําบลแมจัน ประมาณ 3 กิโลเมตร  ไหลผานพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลแมจัน จํานวน 
4 หมูบาน คือ หมูท่ี 2, 3, 7, 8 เปนลําน้ําท่ีเกษตรกรใชในการเพาะปลูก 

 

 (2) สภาพส่ิงแวดลอม 
สภาพแวดลอมท่ัว ๆ ไป ในเขตเทศบาลตําบลแมจัน ปญหาเรื่องความไมสมดุลยของ

ธรรมชาติตามระบบนิเวศยังไมเกิดข้ึนมากนัก แตในอนาคตปญหาจากของเหลือท้ิงอันไดแก ขยะมูล
ฝอยท่ีเพ่ิมปริมาณมากข้ึน  เทศบาลตําบลแมจันตองเรงหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไว
ลวงหนา 

 

 (3) การระบายน้ํา   
   จํานวนทางเทาและทางระบายน้ํา   12,718.80   เมตร 
   บริเวณท่ีมีน้ําทวมถึง   3   แหง   ระยะเฉลี่ยท่ีน้ําทวมขังนานท่ีสุดครึ่งวัน 
 
 
2.10  ขอมูลดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
 (1) ถนน 
  ถนนในความรับผดิชอบของกรมทางหลวง  จํานวน    3   สาย 
  สภาพถนนลาดยาง      จํานวน     3 สาย   ระยะทาง 5 กม. 
  ทางหลวงทองถ่ิน      จํานวน   57   สาย 
  สภาพถนนคอนกรตี     จํานวน   52 สาย  ระยะทาง  8,716.20 กม. 
  ลาดยาง     จํานวน    5  สาย ระยะทาง  3,914  กม. 
 
 

  (2)  ประปา 
   การประปาภายในเขตเทศบาลตําบลแมจันอยูในความรับผิดชอบของการประปาสวน
ภูมิภาคอําเภอแมจัน ครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลแมจันสวนใหญใชบริการน้ําประปาสวนภูมิภาค 
และมีครัวเรือนบางสวนท่ีใชน้ําบอบาดาล บอน้ําตื้น และประปาภูเขา  
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  (3)  ไฟฟา   
    ครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลแมจันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน จํานวน  2,281 ครัวเรือน
     ถนนในเขตเทศบาลตําบลแมจันมีไฟฟาสาธารณะใชทุกสาย  

  (4) การส่ือสาร 
    มีท่ีทําการไปรษณียแมจัน จํานวน 1 แหง  

   โทรศัพทใชบริการจาก บริษัท ทีโอที จํากัด สาขาแมจัน และบริษัท ทีทีแอนดที (TT&T)    
 

2.11 ขอมูลดานเศรษฐกิจ 

 (1)  อุตสาหกรรม 
  การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตําบลแมจัน สวนใหญจะเปนอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดเล็ก มีโรงสีขาว จํานวน 5 โรง และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จํานวน           
2 แหง ประกอบดวย โรงงานพลาสติก และโรงงานไอศกรีม 

 (2) การพาณชิย 
  ธนาคาร    7 แหง  
  หางหุนสวนจํากัด         15 แหง  
  สถานีบริการน้ํามัน    5 แหง  
  ตลาดสด    4 แหง  
  สถาบันการเงิน        8 แหง 
  บริษัท     70 แหง  
  กิจการประกัน    5 แหง 
  รานคาตาง ๆ    360 แหง 
  ศูนยการคา/หางสรรพสินคา       1 แหง 
  ปมแกส    2 แหง 

 (3) สถานบริการ     
  โรงแรม/ท่ีพัก         13 แหง 
  รานอาหาร     61 แหง 
 
 
 
 
 
 

รายงานรายไดเฉล่ียครัวเรือน 
ขอมูลพ้ืนฐาน ระดับตําบล ป 2559 

 
   แหลงรายไดครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ป) รายได รายได
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พ้ืนท่ี 

จํานวน
ครัวเรือน 

จํานวน
คน 

  
 อาชีพหลัก 

 
อาชีพรอง 

 
รายไดอ่ืน 

ปลูก 
เลี้ยง  
หาเอง 

ครัวเรือน
เฉลี่ย 

(บาท/ป) 

บุคคล
เฉลี่ย 

(บาท/ป) 

หมูท่ี 7 
เหมืองฮอ  

80 127 232,310 16,450 4,725 5,190 253,485 159,676 

หมูท่ี 2 แมจัน  158 369 305,071 34,137 23,685 1,269 368,082 157,607 
หมูท่ี 4 เดน
ปาสัก  

249 432 195,007 9,899 2,691 1,752 208,866 120,388 

หมูท่ี 5 ปง
ตอง  

121 255 230,664 18,512 860 7,358 251,788 119,476 

หมูท่ี 8 
ศาลา  

148 266 179,063 12,253 6,845  198,160 110,255 

หมูท่ี 3 แม
จันตลาด  

192 445 210,179    210,179 90,684 

หมูท่ี 1 รอง
ผักหนาม  

18 39 142,978 1,778   144,756 66,810 

ทุกพ้ืนท่ี 966 1,933 220,168 13,727 6,115 1,395 241,405 120,640 
(ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนประชากรจําแนกตามประเภทอาชีพ ป 2559 
ขอมูลพ้ืนฐาน ระดับตําบล 

เทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
 

ป ี  
เพศ 

 ( )  
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ชาย (คน) % หญิง (คน) % 
เกษตรกรรม-ทํานา 41 4.47 32 3.15 73 3.78 
เกษตรกรรม-ทําไร - - - - - - 
เกษตรกรรม-ทําสวน 2 0.22 - - 2 0.10 
เกษตรกรรม-ประมง - - - - - - 
เกษตรกรรม-ปศุสัตว - - - - - - 
รับราชการ เจาหนาท่ีของรฐั 94 10.24 106 10.44 200 10.35 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2 0.22 2 0.20 4 0.21 
พนักงานบริษัท 6 0.65 1 0.10 7 1.36 
รับจางท่ัวไป 440 47.93 433 42.66 873 45.16 
คาขาย 178 19.39 259 25.52 437 22.61 
ธุรกิจสวนตัว 34 3.70 21 2.07 55 2.85 
อาชีพอ่ืน (นอกเหนือท่ีกลาว
แลว) 

46 5.01 57 5.62 103 5.33 

กําลังศึกษา 55 5.99 63 6.21 118 6.10 
ไมมีอาชีพ 20 2.18 41 4.04 61 3.16 

รวม 918 100.00 1,015 100.00 1,933 100.00 
(ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย) 

   2.12 การทองเท่ียว 
   ในเขตเทศบาลตําบลแมจันไมมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ แตจะเปนทางผานไป
แหลงทองเท่ียวตาง ๆ เชน พระธาตุดอยตุง พระตําหนักดอยตุง อําเภอแมสาย เมืองทาข้ีเหล็ก
ประเทศพมา สามเหลี่ยม-ทองคํา อําเภอเชียงแสน สําหรับสถานท่ีทองเท่ียวบริเวณใกลเคียง ไดแก  

1) โปงน้ํารอน หมูท่ี 11 ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
2) น้ําตกตาดทอง หมูท่ี 7 ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
3) น้ําตกหวยมะหินฝน หมูท่ี 14 ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
4) น้ําตกหวยกางปลา หมูท่ี 15 ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
5) น้ําตกปางสา หมูท่ี 17 ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
6) ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุมน้ําโขง หมูท่ี 13 ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 

3. ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น 

   3.1 ขอมูลดานการเมืองการบริหาร 
    (1)  สถิติและขอมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น 
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     เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2554  ไดมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน และ 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน 
     การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน มีผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 2,886 คน                  
มีผูมาใชสิทธิลงคะแนนท้ังสิ้น 1,690 คน  คิดเปนรอยละ 58.56 มีบัตรเสีย 259 บัตร คิดเปนรอย
ละ 15.33 มีผูมาแสดงตนขอใชสิทธิแตไมลงคะแนน จํานวน  312  คน  คิดเปนรอยละ 18.46  
     การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน เขตท่ี 1 (หมูท่ี 1,2,4,5) มีผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง จํานวน 1,461 คน มีผูมาใชสิทธิลงคะแนนท้ังสิ้น 874 คน  คิดเปนรอยละ 59.82  มีบัตร
เสีย  33 บัตร คิดเปนรอยละ 3.78 มีผูมาแสดงตนขอใชสิทธิแตไมลงคะแนนจํานวน  51 คน  คิดเปน
รอยละ 5.84 
     การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี 2 (หมูท่ี 3,7,8)  มีผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 
1,425 คน มีผูมาใชสิทธิลงคะแนนท้ังสิ้น 816 คน คิดเปนรอยละ 57.26  มีบัตรเสีย  38  บัตร  คิด
เปนรอยละ  4.66  มีผูมาแสดงตนขอใชสิทธิแตไมลงคะแนนจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 6.62 
 
    (2) โครงสรางและอํานาจหนาท่ีในการบริหารงานของเทศบาลตําบลแมจัน 
   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 
กําหนดใหองคการเทศบาลประกอบดวย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตร ี 
   1) นายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตาม
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน นายกเทศมนตรีอาจแตงตั้งรอง
นายกเทศมนตรีซ่ึงมิใชสมาชิกสภาเทศบาลเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามท่ี
นายกเทศมนตรีมอบหมายได โดยในกรณีเทศบาลตําบลใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสอง
คนและอาจแตงตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีซ่ึงมิใชสมาชิกสภา
เทศบาลได โดยในกรณีเทศบาลตําบลใหแตงตั้งไดจํานวนรวมกันไมเกินสองคน   
 
นายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาท่ี  
(1) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย  
(2)  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล 
(3)  แตงตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ
นายกเทศมนตรี  
(4) วางระเบียบเพ่ือใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย  
(5) รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ  
(6) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวในพระราชบัญญัติเทศบาลและกฎหมายอ่ืน 
 
 
 
 

แผนภูมิโครงสรางคณะผูบริหารเทศบาลตําบลแมจัน 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรตีําบลแมจัน 
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คณะผูบริหารเทศบาลตําบลแมจัน  ประกอบดวย 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1 นางสาวปยนุช    ไชยกุล นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 

2 นายเสกสรรค  จันทรถิระติกุล รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 

3 นางอนงค    วงศใหญ รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 

4 นายชาญชัย    ตั้งกองเกียรต ิ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 
 
 2) สภาเทศบาล สภาเทศบาลประกอบดวย สมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน ซ่ึงสภาเทศบาลตําบลประกอบดวย สมาชิกจํานวนสิบสองคน สมาชิกสภาเทศบาลยอมเปน
ผูแทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั้น และตองปฏิบัติหนาท่ีตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไมอยู
ในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใด ๆ สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภา
คนหนึ่ง ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล ประธานสภา
เทศบาลมีหนาท่ีดําเนินกิจการของสภาเทศบาลใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภา
เทศบาล และรองประธานสภาเทศบาลมีหนาท่ีกระทํากิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเม่ือ
ประธานสภาเทศบาลไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิโครงสรางสภาเทศบาลตําบลแมจัน 
 
 
 
 
 

รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 

ประธานสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล 
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 สภาเทศบาลตําบลแมจัน  ประกอบดวย 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
1 นายธีรศักดิ ์ ชูสกุลพัฒนา ประธานสภาเทศบาลตําบลแมจัน 
2 นายมณีรัตน   วงศปนตา   รองประธานสภาเทศบาลตําบลแมจัน 
3 นายสวย รินนายรักษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน 
4 นางสาวพัชรา เหล็กกลา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน 
5 นายบุญชม ค้ิวดวงตา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน 
6 นายประเสรฐิ อุดมชาต ิ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน 
7 ส.ต.ต.จักรพงษ โปทาว ี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน 
8 นายอาทิตย เข่ือนเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน 
9 นายกฤษนัย เยาวธาน ี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน 

10 นางวาสนา ธิขวัญ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน 
11 นางแสงอรุณ ศรีปนตา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน 
12 นางสมใจ ศาสตรแยม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน 

 
 
 
 
 3.2 อัตรากําลัง    
 

ท่ี ตําแหนง จํานวน (คน) สังกัด จํานวน (คน) 
1 พนักงานเทศบาล 23 สํานักปลัดเทศบาล 25 
2 ลูกจางประจํา  4 กองคลัง 8 
3 พนักงานครูเทศบาล   5 กองชาง 10 
4 พนักงานจางตามภารกิจ   8 กองการศึกษา 10 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 



22 
 

5 พนักงานจางท่ัวไป   27 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 14 
รวมท้ังส้ิน 67 รวมท้ังส้ิน 67 

            (ท่ีมา : งานการเจาหนาท่ี เทศบาลตําบลแมจัน  ขอมูล  ณ  เดือน  30 เมษายน  2559) 
 
 3.3 สวนการบริหารงานเทศบาล 
 มีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบงานท่ัวไปของเทศบาลโดยแบงสวนราชการ
ออกเปน 
 สํานักปลัดเทศบาล  มีหนาท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปของเทศบาล ประกอบดวย  
 1) ฝายบริหารงานท่ัวไป  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
  - งานธุรการ  
  - งานการเจาหนาท่ี  
  - งานวิเคราะหนโยบายและแผน  
  - งานนิติการและงานเทศพาณิชย  
  - งานประชาสัมพันธ และงานอ่ืนท่ีมิไดกําหนดไวเปนอํานาจหนาท่ีของฝายหนึ่งฝายใด
โดยเฉพาะ และครอบคลุมถึงงานเก่ียวกับสภาเทศบาล การเลือกตั้ง 
 2) ฝายอํานวยการ  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
  - งานพัฒนาชุมชน 
  - งานสังคมสงเคราะห 
  3) ฝายปกครอง  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
   - งานทะเบียนราษฎร 
   - งานธุรการ     
  4) ฝายปองกันและรักษาความสงบ  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
   - งานรักษาความสงบ  
   - งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 
 กองคลัง ประกอบดวย  

1) ฝายบริหารงานคลัง  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
- งานธุรการ  
- งานพัสดุและทรัพยสิน   
- งานการเงินและบัญชี 
 
 
2) ฝายพัฒนารายได  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 

  - งานผลประโยชน  
  - งานพัฒนารายได  
  3) ฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน   มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
   - งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

  - งานบริการขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
 

 กองชาง  ประกอบดวย 
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1) ฝายแบบแผนและกอสราง  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
  - งานธุรการ    
  - งานวิศวกรรม 
      - งานสถาปตยกรรม 
      - งานผังเมือง 
     - งานสาธารณูปโภค 
  - งานจัดสถานท่ีและการไฟฟาสาธารณะ 
 
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  ประกอบดวย 

1) ฝายบริหารงานสาธารณสุข  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
      - งานธุรการ 
      - งานวางแผนงานสาธารณสุข    
  - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม 
     - งานสงเสริมสุขภาพ 
     - งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
     - งานรักษาความสะอาด 
    - งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
                 
 กองการศึกษา ประกอบดวย 
 1) ฝายบริหารการศึกษา 
     - งานธุรการ 
      -  งานบริหารการศึกษา 
     - งานสงเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 
      -  งานกีฬาและนันทนาการ 
      -  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 
 หนวยงานตรวจสอบภายใน   
 มีหนาท่ีเก่ียวกับงานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน          
งานตรวจสอบเอกสารการรับเงิน    
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แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป  เทศบาลตําบลแมจัน 
 
 
 
 

                                                   
 
 

หนวยงานตรวจสอบภายใน 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดบัตน) 

 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดบักลาง) 

สํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัตน) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) 

กองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดบักลาง) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดบักลาง) 

 

กองการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา ระดบัตน) 

1) ฝายบริหารงานท่ัวไป 
   (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 
  - งานธุรการ 
 - งานการเจาหนาท่ี 
 - งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
 - งานนิติการและงานเทศพาณิชย 
 - งานประชาสัมพันธ 
2) ฝายอํานวยการ  
    (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 
 - งานพัฒนาชุมชน 

- งานสังคมสงเคราะห 
3) ฝายปกครอง  
    (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 
 - งานทะเบียนราษฎร 
 - งานธุรการ 
4) ฝายปองกันและรักษาความสงบ  
    (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 

- งานรักษาความสงบ 
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 

1) ฝายแบบแผนและกอสราง    
   (นักบริหารงานชาง ระดับตน) 
    - งานธุรการ 
    - งานวิศวกรรม 
    - งานสถาปตยกรรม 
    - งานผังเมือง 
    - งานสาธารณูปโภค 
    - งานจัดสถานท่ีและ 
      การไฟฟาสาธารณะ 

 

 

1) ฝายบริหารงานสาธารณสุข 
   (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดบัตน)  
    - งานธุรการ 
    - งานวางแผนงานสาธารณสุข    
    - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม 
    - งานสงเสริมสุขภาพ 
    - งานปองกันและควบคมุโรคตดิตอ 
    - งานรักษาความสะอาด 
    - งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล                                                 

 

1) ฝายบริหารการศึกษา 
   (นักบริหารการศึกษา ระดับตน) 
   - งานธุรการ 
    -  งานบริหารการศึกษา 
   - งานสงเสริมประเพณ ี
     และศิลปวัฒนธรรม 
    -  งานกีฬาและนันทนาการ 
    -  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
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1) ฝายบริหารงานคลัง  
    (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)  

- งานธุรการ 

- งานพัสดุและทรัพยสิน 

- งานการเงินและบัญชี 

2) ฝายพัฒนารายได 
   (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

- งานผลประโยชน 
- งานพัฒนารายได 

3) ฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  
   (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

- งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรพัยสิน 
- งานบริการขอมูลแผนท่ีภาษีและ  
  ทะเบียนทรัพยสิน 
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  3.4 การคลังทองถิ่น 
สถิติการคลังยอนหลัง 

 
  รายรับ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

ภาษีอากร 3,026,675.24 3,075,592.54 3,255,011.18 
คาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต 627,982.00 635,436.80 657,500.50 
รายไดจากทรัพยสิน 664,230.77 692,323.24 739,823.60 
รายไดเบ็ดเตล็ด 1,348,754.00 1,195,395.00 1,503,810 
รายไดจากทุน - - - 
รัฐบาลจัดสรรให 19,926,119.87 18,840,286.56 20,213,381.81 
อุดหนุนท่ัวไป 14,907,366.00 16,384,287.00 16,380,080 
อุดหนุน เฉพาะกิจ/อุดหนุน ท่ัว ไประบุ
วัตถุประสงค 

7,728,190.00 5,944,100.00 9,211,635 

รวมรายรับ 48,229,317.88 46,767,421.14 51,961,242.09 

    
รายจาย ป 2556 ป 2557 ป 2558 

งบกลาง 9,015,138.66 6,829,648.15 7,481,150.90 
เงินเดือนและคาจางประจํา 5,483,472.13 6,563,840.08 10,022,796.05 
คาจางชั่วคราว 4,197,692.88 4,147,563.71 4,251,682.14 
คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ 9,660,665.50 9,036,121.21 8,347,757.20 
คาสาธารณูปโภค 573,958.62 655,141.79 598,023.91 
เงินอุดหนุน 2,884,222.00 4,438,964.00 4,690,000 
คาครุภัณฑและสิ่งกอสราง 2,861,141.00 1,881,902.55 5,467,600 
รายจายอ่ืน  9,500.00 2,084,949.60 11,000 
อุดหนุน เฉพาะกิจ/ อุดหนุน ท่ัว ไประบุ
วัตถุประสงค 

7,728,190.00 5,944,100.00 9,211,635 

รวมรายจาย 42,413,980.79 41,582,231.09 50,081,645.20 

 
แผนภูมิแสดงรายรับและรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556–2558 
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3.5 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1) รถยนตดับเพลิง จํานวน    2  คัน 
 2) รถยนตกูภัยเคลื่อนท่ีเร็วพรอมอุปกรณชวยชีวิต  จํานวน    1  คัน 
 3) รถยนตบรรทุกน้ํา   จํานวน     2 คัน 
 4) รถยนตบรรทุกเครื่องยนตดับเพลิงชนิดหาบหาม   จํานวน    1  คัน 
 5) อัตรากําลังเจาหนาท่ีดับเพลิง  จํานวน    7   คน 
  พนักงานสวนทองถ่ิน    จํานวน    1   คน 
  พนักงานจางท่ัวไป    จํานวน    6  คน 
  6) อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน     24  คน 
 7) วิทยุสื่อสาร 
  ชนิดมือถือ  จํานวน     13 เครื่อง 
  ชนิดประจําท่ี  จํานวน      1  เครื่อง 
  ชนิดประจํารถ  จํานวน      3 เครื่อง 
 8) ในรอบปท่ีผามามีการปฏิบัติหนาท่ี  จํานวน     45 ครั้ง 
 9) ในรอบปท่ีผานมามีการฝกซอม   จํานวน  3   ครั้ง 
 
 
3.6 เครื่องมือและอุปกรณ 
 1) รถยนตดับเพลิง  จํานวน    2  คัน 
 2) รถยนตบรรทุกน้ํา  จํานวน    2  คัน 
 3) รถยนตกูภัยเคลื่อนท่ีเร็ว  จํานวน     1 คัน      
 4) รถยนตบรรทุกขยะ   จํานวน    3  คัน 
 5) รถยนตบรรทุกเททาย  จํานวน     1 คัน  
 6) รถกระเชา  จํานวน     1 คัน 
 7) รถตัก  จํานวน      1    คัน      
 8) รถยนต   จํานวน    7    คัน 
 9) รถบดถนน   จํานวน     1    คัน      
 10) รถจักรยานยนต   จํานวน    5    คัน 
 11) เครื่องดับเพลิงเคมี    จํานวน  87 ถัง 
 12) เครื่องควบคุมการกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ  
      ชนิดไรสายควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอรพรอมลูกขาย จํานวน  6 จุด 
  13) เครื่องพนหมอกควัน   จํานวน  4  เครื่อง 
  14) กลองวงจรปด (CCTV) แบบดิจิตอล   จํานวน 11  ชุด 
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3.7 การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

 การจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน ประจําป 2559 (เขตเมือง) 

            จากการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน ประจําป  2559 (เขตเมือง)  ซ่ึงไดสรุปจํานวนครัวเรือนท่ีได
บันทึกไวในฐานขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ระดับหมูบาน  ประจําป 2559 โดยแยกเปนรายหมูบาน/
ชุมชนดังนี้ 

สรุปจํานวนครัวเรือนท่ีไดบันทึกไวในฐานขอมูล 
ขอมูลพ้ืนฐาน ระดับหมูบาน  ประจําป 2559 

เทศบาลตําบลแมจัน (เขตเมือง)  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

หมูบาน/ชุมชน จํานวนครัวเรือน 

หมูท่ี 1  บานรองผักหนาม 18 
หมูท่ี 2  บานแมจัน 158 
หมูท่ี 3  บานแมจันตลาด 192 
หมูท่ี 4  บานเดนปาสัก 249 
หมูท่ี 5  บานปงตอง-ตนฮาง 121 
หมูท่ี 7  บานเหมืองฮอ 80 
หมูท่ี 8  บานศาลา 148 

รวมท้ังส้ิน 966 
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สวนที่ 3 
กรอบแนวคดิการจัดทําแผนปองกัน

ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 
ระยะ 5 ป  

(พ.ศ. 2560- 2564) 

ฃ 
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สวนที่ 3 
 

กรอบแนวคิดการจัดทําแผนปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 5 ป 
 
3.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป1 

ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหหนวยงาน
มีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสูทองถ่ินอยางมีความเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ คือ      
การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 – 2564)2 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
เปาหมายและตัวชี้วัด 

เปาหมายท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตัวชี้วัด 2.1 สัดสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละประเภทท่ีไดรับรางวัลการบริหาร

จัดการท่ีดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมดเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด 2.2 ขอรองเรียนและคดีเ ก่ียวกับการดําเนินงานขององคกรปกครอง         

สวนทองถ่ินลดลง 
แนวทางการพัฒนาปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให

สังคมไทยมีวินัย โปรงใส ยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริต และยุติธรรม รวมท้ังสรางความเขมแข็ง         
เปนภูมิคุมกันของสังคมไทย ใหครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน 
พรอมท้ังเพ่ือสรางพลังการขับเคลื่อนคานิยมตอตานการทุจริต โดยการปลูกฝงใหคนไทยไมโกง           
ปองกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต 

3.3  นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา3 

  รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหาร
ราชการแผนดินดานตางๆ รวม 11 ดาน โดยดานท่ีเก่ียวของการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคคล คือ นโยบายขอท่ี 10 สรุปไดดังนี้ 

  นโยบายท่ี 10นโยบายการสงเสริมการบริหารราชกาแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล         
และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 ขอ 10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะได                
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน 
ข้ันตอนท่ีแนนอน ระยะเวลาดําเนินการท่ีรวดเร็ว และระบบอุทธรณท่ีเปนธรรม โปรงใสมิใหเจาหนาท่ี
หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสรางความ

                                                           
1รางกรอบยุทธศาสตร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)   
2 http://www.ratchakitcha.soc.go.th 
3นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชาเมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 
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เสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการ
ดานการทาธุรกิจ การลงทุน และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ 

ขอ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถ
ใหบริการเชิงรุก ท้ังในรูปแบบการเพ่ิมศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตอง
เดินทางเขามายังสวนกลาง ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการใหบริการหลากหลาย
ซ่ึงจะจัดตั้งตามท่ีชุมชนตาง ๆ เพ่ือใหประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวก      
การใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และ             
ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสท่ีสมบูรณแบบ พัฒนาหนวยงานของรัฐ ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู           
มีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

ขอ 10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับ 19 การบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ      
ทุกระดับอยางเครงครัด  ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆท่ีไมจําเปน สรางภาระแก
ประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง การอนุญาต อนุมัติและ
การขอรับบริการจากรัฐ ซ่ึงมีข้ันตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซํ้าซอนและเสียคาใชจายท้ังของภาครัฐและ
ประชาชน 

ขอ 10.6 ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปราม       
การทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระ
สําคัญเรงดวนแหงชาติและเปนเรื่องท่ีตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดานท้ังจะเรงรัดการดําเนินการ          
ตอผูกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในดานวินัยและคดี รวมท้ังใหผูใชบริการมีโอกาสประเมิน
ระดับความนาเชื่อถือของหนวยงานของรัฐ และเปดเผยผลการประเมินตอประชาชน ท้ังจะนํา              
กรณีศึกษาท่ีเคยเปนปญหา เชน การจัดซ้ือจัดจาง การรวมทุน การใชจายเงินภาครัฐ การปฏิบัต ิ               
หรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ี การมีผลประโยชนขัดแยงหรือทับซอน         
ซ่ึงไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตาง ๆ เปนบรรทัดฐานแลวมาเปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาท่ีของรัฐ 
และประมวลเปนกฎระเบยีบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ 

ขอ 10.7 สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตาง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึน                   
เพ่ือสอดสอง เฝาระวัง ตรวจสอบเจาหนาท่ีของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ            
ท้ังจะวางมาตรการคุมครองพยานและผูเก่ียวของเพ่ือใหการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพโดยไมถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 

3.4 คําส่ังคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 69/2559 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา        
การทุจริต ประพฤติมิชอบ4 

  เพ่ือใหการบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการดูแลความปลอดภัย
ใหแกประชาชน รวมท้ังเพ่ือใหเกิดความสงบสุขแกสังคมและผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวม     
ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมีคําสั่ง
ดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนน          

                                                           
4http://www.law.moi.go.th 

http://www.law.moi.go.th/
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การสรางธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ 
เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได 
  ขอ 2  ในกรณีท่ีมีการกลาวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยวาขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ 
กระทําการหรือเก่ียวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ท้ังในฐานะตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน ใหหัวหนา
สวนราชการและหัวหนาหนวยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีภายใตพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล 
โดยใหบังคับใชมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอยางเฉียบขาดและ
รวดเร็ว 
  ขอ 3 ในกรณีการจัดซ้ือจัดจางของสวนราชการและหนวยงานของรัฐใหหัวหนา            
สวนราชการและหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานใหเปนไป       
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต          
พ.ศ. 2542 อยางเครงครัด 
  ขอ 4 กรณีท่ีหัวหนาสวนราชการหรือผูบังคับบัญชาปลอยปละละเลย ไมดําเนินการ
ตามขอ 2 และ ขอ 3 ใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแลวแตกรณี 
  ขอ 5 ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ดําเนินการแสวงหา รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน              
ในการท่ีจะทราบรายละเอียดและพิสูจน เ ก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เรงรัด                
ผลการดําเนินงานตามขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 และรายงานผลการปฏิบัติพรอมท้ังเสนอความเห็น
ใหคณะรักษาความสงบแหงชาติทราบและพิจารณาอยางตอเนื่อง 

3.5 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564)5 

วิสัยทัศน 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean 

Thailand)” 
  ประเทศไทยในระยะ 5 ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมเปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจาก
ฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชน เพ่ือใหประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

  พันธกิจ 

“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ     
ทุกภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ            
ใหมีมาตรฐานสากล” 

  เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไมนอยกวารอยละ 50 

   วัตถุประสงคหลัก  

                                                           
5https://www.nacc.go.th สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
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  1. สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง  
  2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน 
  3. การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรม กลไกปองกันการทุจริต และระบบ
บริหารจัดการ            ตามหลักธรรมาภิบาล  
  4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และ
ไดรับความรวมมือจากประชาชน  
  5. ดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมี
คาคะแนน            ในระดับท่ีสูงข้ึน 

ยุทธศาสตร 

   ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้  

 ยุทธศาสตร ท่ี 1 “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต”เปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนน                 
ใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะ “ท่ีไมทน ตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต
กระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และ
ปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตย สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนท่ีทําหนาท่ี
ในการกลอมเกลาทางสังคม ใหมีความเปนพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ
เพ่ือสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมท่ีไมยอมรับและตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ  

ยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
สถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษท่ีผานมา เม่ือพิจารณาจากประเด็น     
ขอเรียกรองหรือประเด็นการชุมนุมประทวงของประชาชนทุกกลุม ทุกฝายท่ีมีตอทุกรัฐบาลท่ีผานมา          
จะเห็นไดวาประชาชนทุกกลุมทุกฝายตางมีขอเรียกรองท่ีสอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือ การตอตาน
การทุจริตของรัฐบาลและเจาหนาท่ีรัฐอาจกลาวไดวาปญหาการทุจริตนั้นเปนเสมือนศูนยกลางของ
ปญหาความขัดแยงท้ังมวลของสังคมไทยในหวงเวลากวาหนึ่งทศวรรษท่ีผานมา และการแสดงออกซ่ึง
เจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายท่ีไมยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติมิ
ชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแนวแนของประชาชน
ไทยทุกกลุมทุกฝาย ท่ีตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
รัฐเปนไปดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบดังนั้นเพ่ือเปนการตอบสนองตอเจตจํานง
ทางการเมืองในการตอตานการทุจริต ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนอันหนึ่ง
เดียวกัน โดยเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจนจํานงทางการเมืองในเรื่อง 
การตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเก่ียวกัน 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy 
Corruption) เปนปญหาท่ีพบมากข้ึนในปจจุบัน กอใหเกิดผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม        
ของประเทศอยางมหาศาล ซ่ึงจากผลการวิจัยท่ีผานมาพบวาการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช
ชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชน สวนตน โดยพบตั้งแตข้ันตอนการกําหนดนโยบายของ        
พรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใสยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม         
การทุจริตระยะท่ี 3 จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตร “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซ่ึงเปนยุทธศาสตร       
ท่ีมุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาล           
ตั้งแตเริ่มข้ันกอตัวนโยบาย (Policy formation) ข้ันการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation)                          
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ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) 
ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตรท่ี 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการ
พัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมี ความเขมแข็งและ          
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไมเกิดข้ึน 
โดยอาศัยท้ังการกําหนดกลไกดานกฎหมาย  กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสรางการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร ท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุทธศาสตรการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนน 
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตางๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ 
ใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเปนท่ียอมรับ ซ่ึงในการปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาวจะมุงเนนการดําเนินการโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและ
ลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการปราบปราม
การทุจริต และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกตาง ๆ ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนคดีการทุจริตตาง ๆ ถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริต
ไดรับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวท่ีจะกระทําการทุจริต 
และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในท่ีสุด 

ยุทธศาสตร ท่ี  6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย”เปนการกําหนดยุทธศาสตรที่มุงเนนการยกระดับ
มาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย 
โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ 
ติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทํางานรวมกัน
ระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และตางประเทศ เพ่ือยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  

3.6 แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 4 
การวางรากฐานการพัฒนาองคกรอยางสมดุล6 

กลยุทธท่ี 4.1.4 ปองกันการทุจริตโดยสงเสริมใหประชาชนและภาคีการพัฒนาการมี
สวนรวมในการดําเนินงาน 

6http://www.ppb.moi.go.th สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

http://www.ppb.moi.go.th/


38 

สวนที่ 4 
แผนปองกันปราบปรามการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป  

(พ.ศ. 2560- 2564)  
ของเทศบาลตําบลแมจัน 
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สวนที่ 4 
 

แผนปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 5 ป                           
(พ.ศ. 2560 – 2564) ของเทศบาลตําบลแมจัน  

4.1 หลักการ เหตุผล และความเปนมา 

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
มาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติ 

เทศบาลตําบลแมจันเปนหนวยงานราชการในการกํากับดูแลของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการบําบัดทุกขบํารุงสุข การรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน การอํานวยความเปนธรรมของสังคม การสงเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การ
พัฒนาการบริหารราชการสวนทองถ่ิน การสงเสริมการปกครองทองถ่ินและพัฒนาชุมชน การทะเบียน
ราษฎรความม่ันคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมาย
กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงมหาดไทยหรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
ประกอบกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ เผาจินดา ไดใหความสําคัญกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยไดเนนย้ําใหทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานดวยความ
ถูกตองตามระเบียบ ขอกฎหมาย และใหนํามาตรการการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาเปนโครงการท่ี
มีประโยชนตอประชาชน และมอบเปนของขวัญปใหมใหแกประชาชน พ.ศ. 2560 การดําเนินการปองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยไดนํายุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) คําสั่งคณะรักษาความ
สงบแหงชาติท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีไดแถลงตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 มาเปนกรอบและแนวทางดําเนินการ                  
โดยไดแปลงไปสูการปฏิบัติเปนพันธกิจ    “มหาดไทย ใสสะอาด” ซ่ึงจะมีการดําเนินการใน 3 ภารกิจหลัก 
ไดแก การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติปองกันปราบปรามการ
ทุจริตอยางเขมขน และสนับสนุนใหมี “จังหวัดใสสะอาด”   “อําเภอใสสะอาด”และ “องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใสสะอาด” ท่ัวประเทศ 

เทศบาลตําบลแมจัน จึงกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส เพ่ือเปนมาตรฐาน 
แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสําหรับขาราชการและบุคลากรขององคกรใหยึดถือ และปฏิบัติควบคูกับ
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนๆ โดยมุงม่ันท่ีจะนําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความ
โปรงใส บริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณ 
ดังกลาว จึงกําหนดแนวทางใหสวนราชการในเทศบาลตําบลแมจันถือปฏิบัติและการดําเนินการ ดังนี้ 
  1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการ
ของประชาชนดวยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม 
  2. ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 
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  3. ดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกข้ันตอน 
และ เปดโอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวนในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน โดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
  4. ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกข
ผานศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขเทศบาลตําบลแมจัน 
  5. กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงสุดกับผูท่ีทุจริตอยาง
จริงจัง 
  6. รวมขับเคลื่อนศูนยยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลแมจัน 

4.2 เปาหมายหลักเทศบาลตําบลแมจัน 

4.2.1 ระดับคะแนน ITA ของเทศบาลตําบลแมจัน เพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบ กับปท่ี
ผานมา 

4.3 วัตถุประสงคเทศบาลตําบลแมจัน 
 4.3.1 เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต            

คอรรัปชัน ตามวัตถุประสงคหลักในยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต           
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

4.3.2 เพ่ือแกไขปญหาความไมโปรงใสทุจริตคอรรัปชัน ของพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจาง และพนักจางในสังกัดเทศบาลตําบลแมจัน โดยมุงเนนกลไกการมีสวนรวม
ของประชารัฐ เนนการรวมคิด รวมทํารวมปฏิบัติ  รวมแกปญหา และรวมติดตามประเมินผล           
โดยการแกท่ีสาเหตุของปญหาการปลูกจิตสํานึกความซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบ รักษาวินัยของขาราชการ 
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนคานิยมอ่ืนๆ ท่ีถูกตอง รวมท้ังเขาใจวิถีดําเนินชีวิตท่ีสมควร      
และมีคุณคา และจัดอบรมใหความรูในการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีสุมเสี่ยงตอการจะทําใหเกิดปญหา
ความไมโปรงใส และการทุจริตคอรรัปชัน โดยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการกระทํา                 
ท่ีไมโปรงใส และการทุจริตคอรรัปชัน เชน ระบบการประมูล การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ            
การจัดซ้ือจัดจ าง มีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่ องรอง เรียน มีระบบตรวจสอบภายในองคกร                   
และการมีสวนรวม การใชดุลยพินิจของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน  

 4.3.3  เ พ่ือขยายผลการดําเนินงานปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่อง                 
เสริมสรางเครือขายรวมตอตานการทุจริตในประเทศ แสวงหาความรวมมือจากภาคสวนอ่ืน ๆ                
ท่ียังไมไดเขามามีสวนรวมอยางใกลชิด เพ่ือเรงพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัต ิ       
ท่ีเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  4.3.4 เ พ่ือใหพนักงานเทศบาล พนักงานครู เทศบาล ลูกจาง และพนักจาง            
ในสังกัดเทศบาลตําบลแมจันยึดถือเปนกรอบการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเพ่ือให
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐมุงสูเปาหมายหลัก      
คือ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการตามพระราชกฤษฎีกา      
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาล 
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4.4 ยุทธศาสตรปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบลแมจัน 

  4.4.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1.ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยให
สามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตนและ 
ผลประโยชนสวนรวม 

1.1) สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความ
ซ่ือสัตยสุจริต 

 

1 . 2)  ส ร า ง จิ ต สํ า นึ ก แล ะค ว า ม ต ร ะห นั ก           
ในการตอตานการทุจริต 

 

1.3) สรางจิตสํานึกและความตระหนักให มี        
จิตสาธารณะ 

 

1.4) ยกยองเชิดชูเกียรติความซ่ือสัตย สุจริต      
มีคุณธรรม จริยธรรม 

 
2.สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลา
ทางสังคมเพ่ือตอตานการทุจริตในภาคประชาชน 

2 . 1 )  ส ร า ง จิ ต สํ า นึ ก แล ะคว ามตร ะหนั ก           
ในการตอตานการทุจริต 
 

2. 2 )  ส ร า ง จิ ต สํ า นึ ก แล ะค ว า ม ต ร ะห นั ก           
ในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
 

3.ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเปน
เครื่องมือตอตานการทุจริต 
 

3 . 1 )  ส ร า ง จิ ต สํ า นึ ก แล ะคว ามตร ะหนั ก           
ในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
 
3.2) ยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีใหความชวยเหลือ
การสาธารณะของทองถ่ิน 
 
 

3 . 3 )  ย ก ย อ ง เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ ผู ท่ี ดํ า ร ง ต น               
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4.เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชนและบูรณาการ
ทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

4.1) สรางพลังชุมชนรวมเฝาระวังการทุจริต 
 
4.2) บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
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4.4.2 ยุทธศาสตรท่ี 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ัน
ก า ร ทุ จ ริ ต เ ชิ ง น โ ย บ า ย บ น ฐ า น           
ธรรมาภิบาล 

1.1) แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร 
1.2) ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลและการจัดทํางบประมาณ 
1.3) มีกระบวนการรับฟ งความคิดเห็นของประชาชน             
ในการดํ า เ นิ น กิ จการตาม อํ านาจหน า ท่ี ของ  อปท .                     
โ ด ย เ ฉพาะการดํ า เ นิ น กิ จ กา ร ท่ี จ ะ มี ผ ลกระทบต อ                 
ความเปนอยูและสุขอนามัยของประชาชนในทองถ่ิน 
 

2 . พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม สํ า ห รั บ               
การรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาล             
ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

2.1) มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน
ใหผูกํากับดูแล 
2.2) มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในโดย
ดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือบริหารความ
เสี่ยวงและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 
2.3) ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.4) กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจาย
งบประมาณ  

3. สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห 
ติดตามและตรวจสอบ การทุจรติ       
เชิงนโยบายในเทศบาลตําบลแมจัน 

3.1) เผยแพรองคความรู เ ก่ียวกับผลประโยชน ทับซอน           
ในการทํางาน 
3.2) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแล    
การบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง โอน ยาย 
ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
3.3) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแล    
การบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงิน การหาประโยชน                 
จากทรัพยสินของทางราชการ 
3.4) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแล        
การจัดหาพัสดุ 
3.5) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความรู 
ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไป ตามกฎหมายระเบียบ       
ท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว 
3 . 6 )  ส ง เ ส ริ ม ส ม า ชิ ก ส ภ า ท อ ง ถ่ิ น ใ ห มี บ ท บ า ท                         
ใ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ฝ า ย บ ริ ห า ร                   
ตามกระบวนการและวิธีการท่ีกฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวของ      
ไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
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4.4.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกัน
การทุจริต 

1.1)  มีการจัด ทําแผนภู มิ ข้ันตอนและระยะเวลา        
การดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชนรายละเอียด        
ท่ีเก่ียวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและ        
ในระบบเครือขายสารสนเทศของ อปท. 
1.2) มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง 
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืนใด
ของผูมีอํานาจใน อปท. 
1 .3 )  สร า งคว าม โปร ง ใส ในการบริ ห า รการ เ งิ น 
งบ ป ระ ม าณ  ก า ร จั ดห า พั ส ดุ  ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช น 
ในทรัพยสินของทางราชการโดยยึดถือและปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ ท่ีเ ก่ียวของ        
อยางเครงครัด 
1.4) สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลเปนไป
ตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย 
โอน เลื่อนตําแหนง เลื่อนข้ันเงินเดือน และการมอบหมายงาน 

2.สรางกลไกการปองกันเพ่ือยับยั้งการ
ทุจริต 

2.1) สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/
บริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
2.2) จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวย     
ขอมูลขาวสารของทางราชการ 
2.3) จัดใหมีการประกาศ เผยแพร ขาวสารเก่ียวกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับการมีสวนรวมตรวจสอบ
ของประชาชน 
2.4) ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคคลในองคกรได
ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีด ี

3. พัฒนานวั ตกรรมและ เทคโน โลยี
สารสนเทศเพ่ือลดปญหาการทุจริต 

3.1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเผยแพรขอมูลเก่ียวกับ
ก า ร จั ด ห า พั ส ดุ  แ ล ะ ง บ ก า ร เ งิ น ผ า น เ ว็ บ ไ ซ ด 
www.maechan.go.th 

4.พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิง
สรางสรรคเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1) พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะ
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5.พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิง
สรางสรรคของบุคลากรดานการปองกัน
การทุจริต 

5.1) สรางสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน     
ในทองถ่ิน 
5.2) สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติ
ตามประมวลจริยธรรม 
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4.4.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1.ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมี
ประสิทธิภาพ 

1.1) มีชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถ
รองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

2.การสรางความเชื่อม่ันและความไววางใจตอ
ระบบการรับเรื่องรองเรียน 

2.1) ดําเนินการให มี เจาหนา ท่ี ท่ีรับผิดชอบ
ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม ก ฎ ห ม า ย
กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคคลในสังกัด                    
เทศบาลตําบลแมจันปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาท่ีโดยมิชอบ 

2.2) มีการรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษร
ใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกขไดทราบถึงการ
ไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการ
เก่ียวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 



45 

สวนที่ 5 
รายละเอียดแผนปองกันปราบปราม 

การทุจรติและประพฤตมิิชอบ ระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 
ของเทศบาลตําบลแมจัน 



5.1 ยุทธศาสตรที่ 1 "สรางสังคมที่ไมตอการทุจริต"
เปาหมาย "สรางสังคมที่ไมทนและไมเพิกเฉยตอปญหาการทุจริตและรวมตานทุจริตในทุกรูปแบบ

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

1.ปรับฐานความคิด 1.1) สรางจิตสํานึกและ (1) กิจกรรมการนําหลักสูตรโตไปไมโกง จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรมที่สงเสริมให อยางนอย อยางนอย อยางนอย อยางนอย อยางนอย เด็กนักเรียนมีคุณลักษณะ ศพด.ทต.แมจัน

ทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย ความตระหนักในความ ไปปรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เด็กนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง ที่พึงประสงคและมีจิตสํานึก

ใหสามารถแยกระหวาง ซื่อสัตยสุจริต ตําบลแมจัน สรางนิสัยรักความถูกตองและความ ตอวัน ตอวัน ตอวัน ตอวัน ตอวัน และตระหนักในความถูกตอง

ผลประโยชนสวนตนและ เปนธรรม และความเปนธรรม

ผลประโยชนสวนรวม

(2) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จํานวนครั้งของ การดําเนินกิจกรรม 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง ประชาชน และเยาวชน กองการศึกษา

 -จัดกิจกรรม/อบรมสงเสริมคุณธรรม นําหลักคุณธรรมจริยธรรม

จริยธรรมใหกับประชาชนและ และนํามาปรับใชในการ

เยาวชนในเขตเทศบาล ดําเนินชีวิต

(3) โครงการหนูนอยประชาธิปไตย จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมความเปน 1 1 1 1 1 เด็กนักเรียนมีพื้นฐานและ ศพด.ทต.แมจัน

ประชาธิปไตยในสถานศึกษา ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง เจตคติที่ดีตอการเปน

นักประชาธิปไตย

1.2) สรางจิตสํานึกและ (1) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ จํานวนวันที่จัดกิจกรรมสงเสริม อยางนอย อยางนอย อยางนอย อยางนอย อยางนอย เด็กนักเรียนมีจิตสํานึกและ ศพด.ทต.แมจัน

ความตระหนักในการ การสอดแทรกคุณธรรม เรื่องคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม สัปดาหละ สัปดาหละ สัปดาหละ สัปดาหละ สัปดาหละ เจตคติที่ดีในเรื่องคุณธรรม

ตอตานการทุจริต จริยธรรมใหแกเด็กนักเรียน ใหกับเด็กนักเรียนของ ศพด.ทต.แมจัน 1 วัน 1 วัน 1 วัน 1 วัน 1 วัน จริยธรรม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลแมจัน

(2) นําแนวทางการจัดกิจกรรม จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมและ 1 1 1 1 1 เด็กนักเรียนมีจิตสํานึกที่ดี ศพด.ทต.แมจัน

เสริมหลักสูตรเพื่อสราง สรางจิตสํานึก ตระหนักในเรื่อง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ซึมซับคุณคาของความซื่อสัตย 

ตระหนักรูและมีสวนรวมในการ ความถูกตองและความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตอหนาที่

ปองกันการทุจริตสําหรับ และมีสวนรวมในการปองกัน มีจิตสาธารณะ มีชีวิตพอเพียง

นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การทุจริตในรูปแบบตาง ๆ และรักความเปนธรรม

เทศบาลตําบลแมจัน

จัดกิจกรรมตลอดปการศึกษา สอดแทรกใน ๖ กิจกรรมหลักของแตละวัน

กิจกรรมหนาเสาธง

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)

สวนที่  5 รายละเอียดรายละเอียดแผนปองกันปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564)

ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบแนวทางตามกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการกลยุทธ

๔๖



ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบแนวทางตามกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการกลยุทธ

1.ปรับฐานความคิด 1.3) สรางจิตสํานึกและ (1) โครงการ Big Cleaning Day จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมความมีจิตสํานึก 1 1 1 1 1 เด็กนักเรียนมีจิตสํานึกที่ดี ศพด.ทต.แมจัน

ทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย ความตระหนักใหมี และตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะ ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ในการรวมรักษาสาธารณสมบัติ

ใหสามารถแยกระหวาง จิตสาธารณะ ของสวนรวม

ผลประโยชนสวนตนและ (2) โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก จํานวนเด็กและเยาวชนที่เขารวม ๖๐ คน ๖๐ คน ๖๐ คน ๖๐ คน ๖๐ คน เด็กและเยาวชนมีศักยภาพ กองการศึกษา

และเยาวชน โครงการ ที่ดี มีความตระหนักใน

ตนเอง ใหเกิดประโยชนและ

มีคุณภาพตอสังคม

(3) โครงการจัดกิจกรรม จํานวนเด็กและเยาวชนที่เขารวม ๓๐๐ คน ๓๐๐ คน ๓๐๐ คน ๓๐๐ คน ๓๐๐ คน เด็กมีความคิดสรางสรรค กองการศึกษา

วันเยาวชนแหงชาติ โครงการ กลาแสดงออก กลาคิดกลาทํา

1.4) ยกยองเชิดชูเกียรติ (1) โครงการสงเสริมคุณธรรม จํานวนกิจกรรมที่ยกยองเชิดชูเกียรติ 1 1 1 1 1 เด็กนักเรียนมีจิตสํานึกและ ศพด.ทต.แมจัน

ความซื่อสัตย สุจริต จริยธรรม ใหกับเด็กนักเรียน ที่มีคุณธรรม ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง เจตคติที่ดีในเรื่องคุณธรรม

มีคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม ตามหลักเกณฑ จริยธรรม

(2) โครงการบุคคลตนแบบ มีบุคคลที่เปนตนแบบดานการรักษาวินั 1 1 1 1 1 ในองคกรมีบุคคลที่เปน สํานักปลัดเทศบาล

ดานการรักษาวินัย ในการปฏิบัติราชการ คน คน คน คน คน ตนแบบดานการรักษาวินัย (งานการเจาหนาที่)

ในการปฏิบัติราชการ ในการปฏิบัติราชการ

2.สงเสริมใหมีระบบและ 2.1) สรางจิตสํานึกและ (1) โครงการสงเสริมคุณธรรม จํานวนครั้งของ การดําเนินการกิจกรรม 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง ประชาชน บุคลากร ปฏิบัติ กองการศึกษา

กระบวนการกลอมเกลา ความตระหนักในการ จริยธรรม หนาที่โดยนําหลักคุณธรรม

ทางสังคมเพื่อตอตาน ตอตานการทุจริต  -จัดกิจกรรม/อบรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และนํามาปรับใช 

การทุจริตในภาคประชาชน จริยธรรมใหกับประชาชนและ ในการดําเนินชีวิต

และเยาวชนในเขตเทศบาล

๔๗



ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบแนวทางตามกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการกลยุทธ

2.สงเสริมใหมีระบบและ 2.2) สรางจิตสํานึกและ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เจาหนาที่ใชหลักอํานวยความสะดวก รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ ทําใหประชาชนมาชําระ กองคลัง

กระบวนการกลอมเกลา ความตระหนักในการ การจัดเก็บภาษี สรางความเขาใจในการชําระภาษี 100 100 100 100 100 ภาษีตรงตามระยะเวลา (ฝายพัฒนารายได)

ทางสังคมเพื่อตอตาน รักษาประโยชน ที่กําหนด

การทุจริตใหภาค สาธารณะ

ประชาชน (2) โครงการจัดเก็บภาษี เจาหนาที่ปฏิบัติตัวในการจัดเก็บ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ ทําใหผูชําระภาษีเกิด กองคลัง

ดวยความโปรงใส ภาษีดวยความเปนธรรมและโปรงใส 80 80 80 80 80 ความประทับใจในองคกร (ฝายพัฒนารายได)

ยินดีชําระภาษี

เพื่อบํารุงทองถิ่น

(3) โครงการ ลดและคัดแยกขยะ ครัวเรือน 1,200 ครัวเรือน รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ ประชาชนมีจิตสาธาณะ กองสาธารณสุขฯ

มีการลดการผลิตและมีการคัดแยก ขย 80 82 84 86 88 ชวยลดและคัดขยะ

จนปริมาณลดลง

3.ประยุกตหลักปรัชญา 3.1) สรางจิตสํานึกและ (1) กิจกรรมการรวบรวมองคความรู มีการรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับหลัก 1 1 1 1 1 ประชาชนสามารถนําหลัก สํานักปลัดเทศบาล 

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ ความตระหนักในการ เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียงผาน Website หัวขอ หัวขอ หัวขอ หัวขอ หัวขอ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งานประชาสัมพันธ)

เปนเครื่องมือตอตาน ปฏิบัติตนตามหลัก บน website เทศบาล www.maechan.go.th ไปปรับใชในการดําเนินชีวิต

การทุจริต เศรษฐกิจพอเพียง www.maechan.go.th ประจําวันได

3.2) ยกยองเชิดชูเกียรติ (1) โครงการประเพณีวันสงกรานต จํานวนครั้งของการดําเนินงาน  ๑ ครั้ง  ๑ ครั้ง  ๑ ครั้ง  ๑ ครั้ง  ๑ ครั้ง ไดฟนฟูรักษาประเพณี กองการศึกษา

ผูที่ใหความชวยเหลือ  -กิจกรรมมอบเกียรติบัตรยกยอง และกิจกรรมโครงการ อันดีงามที่สืบทอดกันมา

การสาธารณะ ยกยองเชิดชูเกียรติผูสูงอายุ และยกยองเชิดชูเกียรติ

ของทองถิ่น ที่มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น ผูสูงอายุในชุมชน

3.3) ยกยองชูเกียรติ  -กิจกรรมมอบเกียรติบัตรผูสูงอายุ จํานวนครั้งของการดําเนินงาน  ๑ ครั้ง  ๑ ครั้ง  ๑ ครั้ง  ๑ ครั้ง  ๑ ครั้ง

ผูที่ดํารงตนตามหลัก ที่เปนตนแบบดานการดํารงตน และกิจกรรมโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ๔๘

http://www.maechan.go.th/
http://www.maechan.go.th/


ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบแนวทางตามกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการกลยุทธ

4.เสริมพลังการมีสวนรวม 4.1) สรางพลังชุมชน (1) กิจกรรมการแตงตั้ง จํานวนอาสาสมัครปองกันการทุจริต ชุมชนละ ชุมชนละ ชุมชนละ ชุมชนละ ชุมชนละ ภาคประชาชน สํานักปลัดเทศบาล

ของชุมชนและบูรณาการ รวมเฝาระวังการทุจริต อาสาสมัครการทุจริตในหมูบาน/ ประจําหมูบาน/ชุมชน 2 คน 2 คน 2 คน 2 คน 2 คน มีสวนรวมเฝาระวัง (งานนิติการ)

ทุกภาคสวนเพื่อตอตาน ชุมชน การทุจริต

การทุจริต

(2) กิจกรรมการจัดใหมีชองทาง มีชองทางการแจงขอมูลกรณีพบเห็น 1 1 1 1 1 ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัดเทศบาล

การแจงขอมูลกรณีพบเห็นการทุจริต การทุจริต ชองทาง ชองทาง ชองทาง ชองทาง ชองทาง ในการชวยเฝาระวัง (งานประชาสัมพันธ)

การเกิดทุจริต

4.2) บูรณาการ (1) กิจกรรมการให จํานวนกิจกรรมที่รวมขับเคลื่อน ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา เทศบาลตําบลแมจันมีสวนรวม สํานักปลัดเทศบาล

ทุกภาคสวนเพื่อตอตาน ในการรวมขับเคลื่อน ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม ในการขับเคลื่อนภารกิจของ (งานนิติการ)

การทุจริต ภารกิจของศูนยยุติธรรม ศูนยยุติธรรมชุมชน

ชุมชน เชน 

 -การเขารวมประชุม

 -การใหความรวมมือในการดําเนิน

กิจกรรมที่อยูในอํานาจหนาที่

ของสูนยยุติธรรม

 -การประชาสัมพันธ

ภารกิจอํานาจหนาที่

ของศูนยยุติธรรมชุมชน

(2) กิจกรรมการจัดทํา มีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน 1 1 1 1 1 มีกรอบการดําเนินการ ทุกกอง

แผนปฏิบัติการปองกัน และปราบปรามการทุจริต ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง เกี่ยวกับการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต และปราบปรามการทุจริต

(2) กิจกรรมการใหความรวมมือกับหนวยมีรายงานผลการรับตรวจจากหนวยงาน 1 1 1 1 1 มีผลคะแนนการประเมิน ทุกกอง

ตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจ ตรวจสอบ ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง LPA และ ITA

หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล

การปฏิบัติราชการของเทศบา-

ตําบลแมจัน ๔๙



5.2 ยุทธศาสตรที่ 2 "สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย"
เปาหมาย 1.ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

             2.สงเสริมใหนโยบายสาธารณะเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

1) วางมาตรการเสริม 1.1) แสดงเจตจํานงทาง (1) ผูบริหารประกาศเจตจํานง มีการประกาศเจตจํานงในการตอตาน 1 1 1 1 1 องคกรปลอดทุจริตเพราะ สํานักปลัดเทศบาล 

ในการสกัดกั้นการทุจริตการเมืองในการตอตาน ในการตอตานการทุจริต หรือ การทุจริตของผูบริหาร หรือ ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ผูบริหารมีเจตจํานงในการ (งานนิติการ)

เชิงนโยบาย การทุจริตของผูบริหาร  ประชาสัมพันธการประกาศ มีการประชาสัมพันธประกาศเจตจํานง ตอตานการทุจริต

บนฐานธรรมาภิบาล เจตจํานงในการตอตาน ในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร

การทุจริตของผุบริหาร

1.2) ดําเนินการใหประชาชน (1) โครงการจัดทําแผน จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม 1 1 1 1 1 ทต.แมจันมีแผนพัฒนาฯ สํานักปลัดเทศบาล

มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา พัฒนาเทศบาล ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง เปนเครื่องมือในการแก (งานวิเคราะหนโยบายฯ)

เทศบาล การจัดทํางบประมาณ  -กิจกรรมประชุมประชาคม ปญหาความเดือดรอน

หมูบานและประชาคม- และตอบสนองความ

ตําบลประจําป ตองการของประชาชน

โดยประชาชนมีสวนรวม

ในการจัดทําแผนพัฒนา

เทศบาล

(2) มาตรการแตงตั้งตัวแทน จํานวนตัวแทนผูปกครองมีสวนรวม ปละ ปละ ปละ ปละ ปละ ผูปกครองมีสวนรวม ศพด.ทต.แมจัน

ผูปกครองเขารวมเปน ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ๔ คน ๔ คน ๔ คน ๔ คน ๔ คน ในการพัฒนางาน ใหมี

คณะกรรมการ ดานตาง ๆ ของ ศพด.ทต.แมจัน การบริหารจัดการที่ดี

บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลแมจัน

ตวแทนผูปกครองคนเดิม จนกวาบุตรจะจบการศึกษาและสรรหาใหมในปถัดไป

กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบแนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)

ผลลัพธ

๕๐



ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบแนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ

1) วางมาตรการเสริม 1.3) มีกระบวนการรับฟง (1) มาตรการจัดใหมีการรับฟง โครงการที่มีผลกระทบตอความเปนอยู รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ ทุกโครงการที่มีผลกระทบตอ สวนราชการ

ในการสกัดกั้นการทุจริตความคิดเห็นของประชาชน ความคิดเห็นของประชาชน และสุขอนามัยของประชาชนจะตอง 100 100 100 100 100 ความเปนอยูและสุขอนามัย เจาของโครงการ

เชิงนโยบาย ในการดําเนินกิจการ (ประชาพิจารณ) รับฟงความคิดเห็นของประชาชน ของประชาชน ไดรับความ

บนฐานธรรมาภิบาล ตามอํานาจหนาที่ของ อปท. กอนดําเนินโครงการ กอนที่จะดําเนินโครงการ เห็นชอบจากประชาชน

โดยเฉพาะการดําเนินกิจการ ที่กระทบตอความเปนอยูและ ในพื้นที่กอนดําเนินการ 

ที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู สุขอนามัยของประชาชน ไมมีปญหาความขัดแยง

 และสุขอนามัยของ ระหวางเทศบาลกับ

ประชาชนในทองถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาล

2) พัฒนานวัตกรรม 2.1) มีการจัดทําและรายงาน (1) กิจกรรมการจัดทํารายงาน มีการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 1 1 1 1 1 ทต.แมจัน มีการปฏิบัติตาม ทุกกอง

สําหรับการรายงาน การจัดทําระบบควบคุมภายในให การควบคุมภายใน ของสํานักปลัดและทุกกองในเทศบาล ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ระเบียบ คตง.วาดวยการกําหนด

และตรวจสอบ ผูกํากับดูแล ระดับหนวยงานยอย มาตรฐานการควบคุมภายใน

ธรรมาภิบาลในการ พ.ศ. 2544 ขอ 6

ในการนํานโยบาย (2) กิจกรรมการจัดทํารายงาน มีการจัดทํารายงานการควบคุม 1 1 1 1 1 ทต.แมจัน มีการปฏิบัติตาม สํานักปลัดเทศบาล

ไปปฏิบัติ การควบคุมภายในระดับองคกร ภายในระดับเทศบาล ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ระเบียบ คตง.วาดวยการกําหน (งานนิติการ)

มาตรฐานการควบคุมภายใน

พ.ศ. 2544 ขอ 6

2.2) มีการติดตามประเมินผล (1) กิจกรรมติดตามประเมินผล มีการรายงานการติดตามและประเมิน 1 1 1 1 1 ผูบริหารไดรับทราบผลและ ทุกกอง

ระบบควบคุมภายในโดยดําเนินการการควบคุมภายใน ผลการควบคุมภายในของสํานักปลัด ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง การประเมินการควบคุมภายใน

ใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง ระดับหนวยงานยอย และทุกกองในเทศบาล ของหนวยงาน

หรือบริหารความเสี่ยง และ

รายงานผลการติดตาม

การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง

ควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล

2.3) ดําเนินการใหประชาชน (1) มาตรการแตงตั้งตัวแทน จํานวนประชาคมทองถิ่นที่ไดรับแตงตั้ 2 2 2 2 2 ประชาชนมีสวนรวมในการ สํานักปลัดเทศบาล

มีสวนรวมตรวจสอบและ ประชาคมเปนคณะกรรมการ เปนคณะกรรมการติดตามและประเมิน คน คน คน คน คน ติดตามและประเมินผล (งานวิเคราะหนโยบายฯ)

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล ผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน แผนพัฒนาเทศบาล

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน

(2) มาตรการแตงตั้งตัวแทน โครงการของกองการศึกษาทุกโครงกา รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ ประชาชนมีสวนรวมในการ กองการศึกษา

ประชาชนเปนคณะกรรมการ มีตัวแทนประชาชนรวมเปนคณะกรรมการ 100 100 100 100 100 ตรวจสอบและประเมินผล

ประเมินผลการจัดโครงการ ประเมินผลการจัดโครงการ การจัดกิจกรรมโครงการ

๕๑



ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบแนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ

3) สงเสริมใหมี 3.1) เผยแพรองคความรู (1) กิจกรรมเนนย้ําใหศึกษา จํานวนครั้งที่มีการเนนย้ํา 1 1 1 1 1 ไมมีเรื่องรองเรียนบุคลากร สํานักปลัดเทศบาล 

การศึกษาวิเคราะห เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน คูมือการทํางานเพื่อปองกัน ใหศึกษาคุมือการทํางาน ในสังกัดเกี่ยวกับผลประโยชน (งานนิติการ)

ติดตามและตรวจสอบ ในการทํางาน ผลประโยชนทับซอน การทํางานเพื่อปองกัน ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ทับซอนในการทํางาน

การทุจริตเชิงนโยบาย ของหนวยงาน ผลประยชนทับซอนของหนวยงาน

ใน อปท.

(2) กิจกรรมการใหความรู จํานวนครั้งที่มีการใหความรู 1 1 1 1 1 ไมมีเรื่องรองเรียนบุคลากร สํานักปลัดเทศบาล 

ความเขาใจเกี่ยวกับการ ความเขาใจเกี่ยวกับ ในสังกัดเกี่ยวกับผลประโยชน

การปองกันผลประโยชน ผลประโยชนทับซอน ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ทับซอนในการทํางาน (งานนิติการ)

ทับซอนในการทํางาน ในการทํางาน

(3) กิจกรรมการกําหนดแนวทาง เจาหนาที่ที่เกี่ยวของและ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ การจัดซื้อ/จางเปนไป กองคลัง

หรือกระบวนการตรวจสอบ ผูเสนอราคามีความรู ดวยความโปรงใส

ความเกี่ยวของระหวางเจาหนาที่ ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท 100 100 100 100 100 ตามหลักธรรมาภิบาล (ฝายบริหารงานคลัง)

และผูเสนอราคาเพื่อปองกัน ของตนเอง

เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน

3.2) สงเสริมใหประชาชน (1) กิจกรรมการเผยแพรขอมูล มีการเผยแพรขอมูลแผนอัตรากําลัง 1 1 1 1 1 ผูเกี่ยวของและประชาชนทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

มีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแล การบริหารงานบุคคล 3 ปของเทศบาล ชองทาง ชองทาง ชองทาง ชองทาง ชองทาง ไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับอัตรา (งานการเจาหนาที่)

การบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ ดานแผนอัตรากําลัง 3 ป กําลังในการปฏิบัติราชการ

การบรรจุแตงตั้ง โอน ยาย ของเทศบาล

ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง

3.3) สงเสริมใหประชาชน (1) กิจกรรมการรายงานผล มีการรายงานผลการใชจายเงิน 12 12 12 12 12 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจ กองคลัง

มีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ การใชจายเงินใหประชาชน ใหประชาชนไดทราบ ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง สอบการใขจายเงินของเทศบาล (ฝายบริหารงานคลัง)

ดูแลการบริหารงบประมาณ ไดทราบ

การรับ-จายเงิน

การหาประโยชนจากทรัพยสิน (2) กิจกรรมการแตงตั้งตัวแทน มีการแตงตั้งตัวแทนภาคประชาชน 2 คน 2 คน 2 คน 2 คน 2 คน ภาคประชาชนมีสวนรวมในการ กองคลัง

ของทางราชการ ภาคประชาชนรวมเปน เขารวมเปนคณะกรรมการหาผล กําหนดการหาผลประโยชน (ฝายพัฒนารายได)

คณะกรรมการหาผลประโยชน ประโยชนจากทรัพยสินของทาง จากทรัพยสินของเทศบาล

จากทรัพยสินของทางราชการ ราชการ

๕๒



ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบแนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ

3) สงเสริมใหมี 3.4) สงเสริมใหประชาชน (1) กิจกรรมการจัดหา มีการแตงตั้งตัวแทนประชาคม/ ทุกชุมชน ทุกชุมชน ทุกชุมชน ทุกชุมชน ทุกชุมชน ภาคประชาชนมีสวนรวมในการ กองคลัง

การศึกษาวิเคราะห มีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการ ตรวจสอบ กํากับดูแล การจัดห (ฝายบริหารงานคลัง)

ติดตามและตรวจสอบ ดูแลการจัดหาพัสดุ จากตัวแทนประชาคม/ชุมชน จัดซื้อจัดจาง พัสดุของเทศบาล

การทุจริตเชิงนโยบาย

ใน อปท. (2) กิจกรรมการใหความรู จํานวนครั้งในการใหความรู รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ กองคลัง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ 100 100 100 100 100 กรรมการตรวจการจางมีความรู (ฝายบริหารงานคลัง)

และคณะกรรมการตรวจการจาง กรรมการตรวจการจางกอนการ เกี่ยวกับการตรวจรับสงผลให

ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง การตรวจสอบการจัดหาพัสดุ

ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ

(3) กิจกรรมการสงเสริม จํานวนครั้งในการประชาสัมพันธ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ ประชาชนไดรับทราบกําหนดการ กองคลัง

การมีสวนรวมของประชาชน ใหประชาชนในพื้นที่ทราบกําหนด 100 100 100 100 100 ตรวจรับงานจางของเทศบาล (ฝายบริหารงานคลัง)

ในการจัดซื้อจัดจาง การการตรวจรับงานจาง

 -การประชาสัมพันธ

การตรวจรับงานจางให

ประชาชนในพื้นที่ทราบ

(4) โครงการอบรมใหความรู จํานวนผูเขารับการอบรม - 50 50 50 50 ผูเขารับการอบรมมีความรู กองคลัง

เกี่ยวกับการพัสดุ คน คน คน คน เกี่ยวกับการพัสดุ (ฝายบริหารงานคลัง)

3.5) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ (2) โครงการฝกอบรม สัมมนาแลจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่เขารวม รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ สมาชิกสภาเทศบาลมีความรู สํานักปลัดเทศบาล

สมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู เพิ่มศักยภาพบุคลากร โครงการ 80 80 80 80 80 ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่

ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ เทศบาลตําบลแมจัน ตามกฎหมายยิ่งขึ้น

ใหเปนไปตามกฎหมาย

ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว

๕๓



ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบแนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ

3) สงเสริมใหมี 3.6) สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่น (1) มาตรการแตงตั้ง จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่ไดรับ 3 3 3 3 3 สมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาท สํานักปลัดเทศบาล 

การศึกษาวิเคราะห ใหมีบทบาทในการตรวจสอบ สภาเทศบาลตําบลแมจัน

ติดตามและตรวจสอบ การปฏิบัติงานของฝายบริหาร รวมเปนคณะกรรมการ แตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตาม คน คน คน คน คน ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน(งานวิเคราะหนโยบายฯ)

การทุจริตเชิงนโยบาย ตามกระบวนการและวิธีการ ติดตามและประเมินผล และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ของฝายบริหาร

ที่กฎหมาย ที่เกี่ยวของไดกําหนดไวแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน ตําบลแมจัน

โดยไมฝกใฝฝายใด

(2) กิจกรรมการมีสวนรวมในการจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่ไดรับ สมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาท สํานักปลัดเทศบาล 

ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาแตงตั้งใหทําหนาที่ ในการตรวจสอบการทํางาน (เลขานุการสภา)

 -การแตงตั้งคณะกรรมการ  -คณะกรรมการแปรญัติ 3 คน 3 คน 3 คน 3 คน 3 คน ของฝายบริหาร

แปรญัตติ

 -การแตงตั้งคณะกรรมการ  -คณะกรรมการตรวจรายงาน 3 คน 3 คน 3 คน 3 คน 3 คน

ตรวจรายงานการประชุม

สภาเทศบาล การประชุมสภาเทศบาล

(3) กิจกรรมการจัดทําเอกสาร จํานวนเอกสารระเบียบที่จัดทําสําหรับ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ สมาชิกสภาเทศบาลมีความรู สํานักปลัดเทศบาล

ระเบียบที่ใชในการประชุม สมาชิกสภาเทศบาลไดใชในการ 100 100 100 100 100 ความเขาใจในระเบียบกฎหมาย (งานเลขานุการสภา)

สภาเทศบาลใหกับสมาชิกสภาฯ ประชุมสภาเทศบาลครบทุกคน ที่ใชในการปฏิบัติหนาที่

เพื่อใชในการประชุม

๕๔



5.3 ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก

เปาหมาย 1. กลไกการปองกันการทุจริตมีความเทาทันตอสถานการณการทุจริต เปลี่ยนแปลงสูกระบวนการทํางานเชิงรุก สามารถปองกันการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ

2. การทุจริตลดนอยลงหรือไมเกิดการทุจริต

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

1)เพิ่มประสิทธิภาพ 1.1) มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอน (1) กิจกรรมการจัดทํา มีแผนผังกําหนดขั้นตอนการทํางาน

ระบบงานปองกัน และระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกั แผนผังกําหนด ที่เกี่ยวกับการใหบริการประชาชน

การทุจริต การบริการประชาชนรายละเอียดทีขั้นตอนการทํางาน  - ณ จุดใหบริการของเทศบาล รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 ประชาชนทราบขั้นตอน ทุกกอง

เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย  - บน website เทศบาล 1 ชองทาง 1 ชองทาง 1 ชองทาง 1 ชองทาง 1 ชองทาง ในการใหบริการของ สํานักปลัดเทศบาล

ณ ที่ทําการและในระบบเครือขาย www.maechan.go.th เทศบาล (งานประชาสัมพันธ)

สารสนเทศของ อปท.

1.2) มีการกระจายอํานาจ (1) มาตรการการมอบ มีคําสั่งจากนายกเทศมนตรี 1 1 1 1 1 การปฏิบัติราชการ สํานักปลัดเทศบาล

การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อํานาจของนายกเทศมนตรี มอบหมายอํานาจ/มอบหมายงาน คําสั่ง คําสั่ง คําสั่ง คําสั่ง คําสั่ง ของเทศบาลเปนไป

อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน ใหรองนายกเทศมนตรี ใหรองนายกเทศมนตรีปฏิบัติแทน อยางมีประสิทธิภาพ

หรือการดําเนินการอื่นใด รวดเร็ว 

ของผูมีอํานาจใน อปท. (2) มาตรการมอบอํานาจ มีเอกสารการมอบอํานาจให 1 1 1 1 1 การปฏิบัติราชการ กองชาง

เจาพนักงานทองถิ่น ปฏิบัติหนาที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคา คําสั่ง คําสั่ง คําสั่ง คําสั่ง คําสั่ง ของเทศบาลเปนไป

ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2522 อยางมีประสิทธิภาพ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2523

รวดเร็ว 

(3) มาตรการมอบอํานาจ มีเอกสารการมอบอํานาจ 1 1 1 1 1 การปฏิบัติราชการ กองสาธารณสุขฯ

เจาพนักงานทองถิ่น ใหปฏิบัติหนาที่ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุ คําสั่ง คําสั่ง คําสั่ง คําสั่ง คําสั่ง ของเทศบาลเปนไป

ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2535 อยางมีประสิทธิภาพ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535

รวดเร็ว 

(4) มาตรการการออกคําสั่ง ทุกสวนราชการในหนวยงานมีคําสั่ง รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ การปฏิบัติราชการ ทุกกอง

มอบหมายหนาที่ การแบงงานและมอบหมาย 100 100 100 100 100 ของเทศบาลเปนไป

ของนายกเทศมนตรี หนาที่ความรับผิดชอบ อยางมีประสิทธิภาพ

ปลัดเทศบาล และ รวดเร็ว 

หัวหนาสวนราชการ

กลยุทธ ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบแนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)

๕๕



ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
กลยุทธ ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบแนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)

1)เพิ่มประสิทธิภาพ 1.3) สรางความโปรงใสในการ (1) กิจกรรมการจัดทําแผน แผนการจัดหาวัสดุของทุกสํานัก/กอง รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ การจัดหาพัสดุเปนไปอยาง ทุกกอง

ระบบงานปองกัน บริหารการเงิน งบประมาณ การใชวัสดุของทุกสํานัก/กอง 80 80 80 80 80 มีประสิทธิภาพเพราะมีการ

การทุจริต การจัดหาพัสดุ การใชประโยชน กอนการจัดซื้อจัดจาง

ในทรัพยสินของทางราชการ วางแผนวาจะใชอะไร เทาไร

โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตาม (2) กิจกรรมการจัดทําแผน จํานวนพัสดุที่จัดซื้อไดเปรียบเทียบ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ ทําใหการจัดซื้อ/จาง ทุกกอง

กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่ การจัดหาพัสดุของหนวยงาน กับแผนที่วางไว 100 100 100 100 100 เปนไปตามแผนที่วางไว

เกี่ยวของอยางเครงครัด (ผด.1) และงานไมกระจุกตัว

(3) กิจกรรมการรายงานผล หลังการจัดหาพัสดุทุกครั้ง รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ การจัดซื้อจัดจางเปนไปดวย กองคลัง

การจัดหาพัสดุของหนวยงาน มีการรายงานผล 80 80 80 80 80 ความโปรงใสมีการรายงาน (ฝายบริหารงานคลัง)

(ผด.3) ผลหลังจากจัดซื้อจัดจาง

(4) กิจกรรมการเปดเผยขอมูล โครงการที่จัดซื้อจัดจาง รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ การเปดเผยขอมูลโครงการ กองคลัง

การจัดซื้อจัดจางรายโครงการ มีการเปดเผยขอมูล 100 100 100 100 100 ในวงกวางทําใหมีผูเสนอ (ฝายบริหารงานคลัง)

ผานเว็บไซดหรือชองทางอื่น ๆ ผานเว็บไซดหรือชองทางอื่น ๆ

(5) มาตรการแตงตั้งตัวแทน ทุกชุมชนมีตัวแทนประชาคมไดรับ รอยละ ทุกชุมชน ทุกชุมชน ทุกชุมชน ทุกชุมชน ประชาชนมีสวนรวมในการ กองคลัง

ประชาคมเขารวมเปน แตงตั้งเปนคณะกรรมการ 100 การจัดหาพัสดุ (ฝายบริหารงานคลัง)

คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจาง จัดซื้อ/จัดจาง

1.4) สรางความโปรงใสในการ (1) กิจกรรมการพิจารณา มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา 1 1 1 1 1 การพิจารณาเลื่อนขั้น สํานักปลัดเทศบาล 

บริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลั เลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มคาจาง เลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มคาจาง คําสั่ง คําสั่ง คําสั่ง คําสั่ง คําสั่ง เงินเดือน คาตอบแทน (งานการเจาหนาที่)

คุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ เลื่อนคาตอบแทนประจําป  เลื่อนคาตอบแทนประจําป เพิ่มคาจางของบุคลากร

แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง ในรูปแบบคณะกรรมการ ในสังกัดเปนไป

เลื่อนขั้นเงินเดือน และการ อยางโปรงใส

มอบหมายงาน

(2) กิจกรรมการดําเนินการ มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ การเลื่อนระดับเปนไป

เลื่อนระดับพนักงานเทศบาล การเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล 100 100 100 100 100 ดวยความโปรงใส ยุติธรรม

ไมมีการเรียกรับผลประโยชน

๕๖



ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
กลยุทธ ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบแนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)

2) สรางกลไก 2.1) สรางความโปรงใสในการ (1) กิจกรรมการประชาสัมพันธ มีชองทางการประชาสัมพันธคูมือ 1 1 1 1 1 เจาหนาที่ใหบริการอยาง สํานักปลัดเทศบาล

การปองกัน ใหบริการสาธารณะ/บริการ คูมือการใหบริการประชาชน การใหบริการประชาชน ชองทาง ชองทาง ชองทาง ชองทาง ชองทาง เปนธรรม ไมมีการทุจริต (งานประชาสัมพันธ)

เพื่อยับยั้งการทุจริต ประชาชนเพื่อใหเกิด ตาม พ.ร.บ.การอํานวย ตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวก ไมเลือกปฏิบัติ ผูมารับบริการ

ความพึงพอใจแกประชาชน ความสะดวก ไดรับความสะดวกในการ

โดยทัดเทียมกันและ ติดตอราชการ

โดยไมเลือกปฏิบัติ (2) กิจกรรมการจัดทํา มีการจัดทําลิงคเว็บไซดศูนยรวม 1 1 1 1 1 เจาหนาที่สามารถให สํานักปลัดเทศบาล

ลิงคเว็บไซดศูนยรวมขอมูล ขอมูลเพื่อติดตอราชการ ของ ชองทาง ชองทาง ชองทาง ชองทาง ชองทาง แนะนําเกี่ยวกับบริการที่ (งานประชาสัมพันธ)

เพื่อติดตอราชการที่ www.info.go.th มาไวที่เว็บไซด ประชาชนตองการติดตอได

www.info.go.th ของเทศบาล www.maechan.go.th ประชาชนไดรับความสะดวก

(3) โครงการจางสํารวจความ จํานวนครั้งที่จางสํารวจ ปละ ปละ ปละ ปละ ปละ ทต.แมจันทราบผล สํานักปลัดเทศบาล

พึงพอใจของผูรับบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง ความพึงพอใจจาก

ในเขตเทศบาลตําบลแมจัน การใหบริการ

(4) กิจกรรมการใชบัตรคิวในการ มีการจัดทําบัตรคิวสําหรับ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ ผูมารับบริการไดรับบริการ ทุกกอง

ติดตอราชการ ผูมารับบริการ 100 100 100 100 100 ตามลําดับ เทาเทียมกัน

ไมมีการเลือกปฏิบัติ

(5) กิจกรรมการใหบริการ รอยละของประชาชนที่ยื่น รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ ประชาชนที่มายื่น กองชาง

คําปรึกษาเกี่ยวกับ ขออนุญาติตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวของ 100 100 100 100 100 ขออนุญาติไดรับ

 -พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดรับบริการใหคําปรึกษา ความรูและปฏิบัติ

 -พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ตาม พ.ร.บ.ที่

 -กฎหมายผังเมืองรวมชุมชน เกี่ยวของอยางถูกตอง

 (6) โครงการบริหารจัดการ ฌาปนสถานมีความพรอม 1 1 1 1 1 ประชาชนใชบริการ กองสาธารณสุชฯ

ฌาปนสถานเทศบาลตําบลแมจัน ใหบริการประชาชน แหง แหง แหง แหง แหง ฌาปนสถานสะดวก

เกิดความพึงพอใจ

(7) โครงการปองกันและกําจัด มีการปองกันควบคุมการเกิด 6 6 6 6 6 สามารถปองกันและ กองสาธารณสุชฯ

โรคติดตอจากแมลงและยุง โรคระบาดจากแมลงและยุง ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน ควบคุมโรคติดตอ

ในพื้นที่ได ๕๗



ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
กลยุทธ ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบแนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)

2) สรางกลไก 2.2) จัดใหมีศูนยขอมูล (1) กิจกรรมการปรับปรุง จํานวนครั้งที่มีการปรับปรุงศูนยขอมูล 1 1 1 1 1 ศูนยขอมูลขาวสาร สํานักปลัดเทศบาล 

การปองกัน ขาวสารตามกฎหมายวาดวย ศูนยขอมูลขาวสารของ ขาวสารของทางเทศบาล ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ของเทศบาล (งานธุรการ)

เพื่อยับยั้งการทุจริต ขอมูลขาวสารของทางราชการ เทศบาลตําบลแมจัน ไดรับการปรับปรุง

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(2) กิจกรรมการใหความรู มีชองทางการเผยแพรความรูเกี่ยวกับ 1 1 1 1 1 ประชาชนมีความรู สํานักปลัดเทศบาล 

ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ ครั้ง ชองทาง ชองทาง ชองทาง ชองทาง ความเขาใจในเรื่อง (งานประชาสัมพันธ)

ของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2540 ของ พ.ร.บ.ขอมูล

 -ผานเว็บไซด ขาวสารของราชการ

www.maechan.go.th พ.ศ. 2540

2.3) จัดใหมีการปดประกาศ (1) มาตรการจัดใหมีชองทาง ชองทางที่ประชาชนสามารถ 1 1 1 1 1 ประชาชนมีชองทาง สํานักปลัดเทศบาล

เผยแพร ขาวสารเกี่ยวกับ ที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร เขาถึงขอมูลขาวสาร ชองทาง ชองทาง ชองทาง ชองทาง ชองทาง ในการเขาถึงขอมูล (งานธุรการ)

การปฏิบัติราชการที่เปน ของเทศบาลตําบลแมจัน ของทางเทศบาล ขาวสารของเทศบาล

ประโยชนกับการมีสวนรวม

ตรวจสอบของประชาชน

2.4) ดําเนินการใหมีขอตกลง (1) โครงการจัดทําบันทึก บันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ บุคลากรมีความตระหนัก สํานักปลัดเทศบาล

ระหวางบุคคลในองคกร ขอตกลงการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในสังกัด 100 100 100 100 100 ในเรื่องของความซื่อสัตย (งานการเจาหนาที่)

ไดปฏิบัติหนาที่ราชการ ดวยความซื่อสัตย สุจริต สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม

ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ

 มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักการบริหารราชการ บานเมืองที่ชวยปองกัน

และการบริหารราชการ กิจการบานเมืองที่ดี การทุจริตในองคกร

กิจการบานเมืองที่ดี

๕๘



ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
กลยุทธ ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบแนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)

3) พัฒนานวัตกรรม 3.1) พัฒนาระบบสารสนเทศ (1) กิจกรรมการเผยแพรขอมูล การเผยแพรขอมูลแผน รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ แผนการจัดหาพัสดุมีการ กองคลัง

และเทคโนโลยี- เพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ แผนการจัดหาพัสดุ การจัดหาพัสดุ 100 100 100 100 100 เผยแพรใหประชาชนทราบ (ฝายบริหารงานคลัง)

สารสนเทศเพื่อ การจัดหาพัสดุ และงบการเงิน และตรวจสอบได

เพื่อลดปญหา ผานเว็บไซด 

การทุจริต www.maechan.go.th (2) กิจกรรมการเผยแพร การเผยแพรขอมูลราคากลาง รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ ขอมูลราคากลางที่วงเงิน กองคลัง

ขอมูลราคากลาง กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาทขึ้นไป 100 100 100 100 100 เกิน 100,000 บาท (ฝายบริหารงานคลัง)

กรณีวงเงินเกิน  มีการเผยแพร

100,000 บาท ขึ้นไป ใหประชาชนทราบ

และตรวจสอบ

(3) กิจกรรมการเผยแพร การเผยแพรขอมูลงบการเงินของ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ งบการเงินของหนวยงาน กองคลัง

ขอมูลงบการเงิน หนวยงาน 100 100 100 100 100 มีการเผยแพรใหประชาชน (ฝายบริหารงานคลัง)

ทราบและตรวจสอบได

4) พัฒนารูปแบบ 4.1) พัฒนาและยกระดับรูปแบบ (1) กิจกรรมสรางคานิยม จํานวนครั้งที่เผยแพรคานิยมตอตาน 2 2 2 2 2 ประชาชนมีคานิยม สํานักปลัดเทศบาล 

การสื่อสารสาธารณ- การสื่อสารสาธารณะเพื่อ ตอตานการทุจริตผานเว็บไซด การทุจริตผานชองทางสารสนเทศ ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ในการรวมตอตาน (งานประชาสัมพันธ)

เชิงสรางสรรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของเทศบาลที่ ของหนวยงาน การทุจริตของคนในชาติ

เพื่อปรับเปลี่ยน www.maechang.go.th

พฤติกรรม

๕๙

http://www.maechan.go.th/


ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
กลยุทธ ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบแนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)

5)พัฒนาสมรรถนะ 5.1) สรางจิตสํานึกและ (1) โครงการสงเสริมคุณธรรม จํานวนครั้งที่จัดโครงการสงเสริม 1 1 1 1 1 ผูเขารวมโครงการสงเสริม สํานักปลัดเทศบาล 

และองคความรุ ความตระหนักในการปฏิบัติ จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง คุณธรรม จริยธรรม (งานการเจาหนาที่)

เชิงสรางสรรค ราชการตามอํานาจหนาที่ให  -จัดอบรมสงเสริมคุณธรรม  มีจิตสํานึกและความตระหนัก

ของบุคลากร บังเกิดประโยชนสุขแก จริยธรรม สมาชิกสภาเทศบาล ในการปฏิบัติราชการใหเกิด

ดานการปองกัน ประชาชนในทองถิ่น คณะผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง ประโยชนแกประชาชน

การทุจริต พนักงานจางในสังกัด

(2) โครงการสงเสริมคุณธรรม จํานวนครั้งที่มีการเนนย้ําคุณธรรม 4 4 4 4 4 ผูเขารวมประชุม สํานักปลัดเทศบาล 

จริยธรรม ในการทํางาน จริยธรรม ระเบียบวินัยในการทํางาน ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง มีความตระหนัก (งานการเจาหนาที่)

 -เนนย้ําคุณธรรม จริยธรรม ในการประชุมประจําเดือนระหวาง ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม

ระเบียบวินัย การทํางาน  ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง ระเบียบวินัยในการทํางาน

ในการประชุมประจําเดือน พนักงานจาง ในสังกัด มีจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน

ระหวางคณะผูบริหาร พนักงาน เทศบาลตําบลแมจัน เพื่อประโยชนของประชาชน

ลูกจาง พนักงานจางในสังกัด

5.2) สรางจิตสํานึกและ (1) กิจกรรมเนนย้ําใหมีประพฤติ จํานวนครั้งที่มีการเนนย้ําใหบุคลากร 1 1 1 1 1 บุคลากรในสังกัด สํานักปลัดเทศบาล 

ความตระหนักในการประพฤติ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ในสังกัดประพฤติ ปฏิบัติตามประมวล ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ไมฝาฝนประมวลจริยธรรม (งานการเจาหนาที่)

ตามประมวลจริยธรรม ของขาราชการเทศบาล จริยธรรมของขาราชการเทศบาล- ขององคกร

เทศบาลตําบลแมจัน ตําบลแมจัน

๖๐



5.4 ยุทธศาสตรที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

เปาหมาย 1. การปฏิบัติงานดานการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

2.คดีการทุจริตและการกระทําทุจริตลดลง

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

1) ปรับปรุงระบบรับเรื่อง 1.1) มีชองทางใหประชาชน (1) กิจกรรมการจัดใหมีชองทาง สํานักปลัดเทศบาล

รองเรียนการทุจริตใหมี ในทองถิ่นสามารถรองเรียน/ การรับเรื่องราวรองทุกข

ประสิทธิภาพ รองทุกขไดโดยสะดวก      1.1  ตู ป.ณ. 77 มีตูไปรษณียรับเรื่องราวรองทุกข 1 ตู 1 ตู 1 ตู 1 ตู 1 ตู ประชาชนสามารถ (งานธุรการ)

     1.2  สายดวนนายกเทศมนตรี มีสายดวนนายกเทศมนตรี 1 เลขหมาย 1 เลขหมาย 1 เลขหมาย 1 เลขหมาย 1 เลขหมาย แจงเรื่องราวเกี่ยวกับ (งานประชาสัมพันธ)

     1.3  ตูรับฟงความคิดเห็น มีตูรับฟงความคิดเห็น 1 ตู 1 ตู 1 ตู 1 ตู 1 ตู การรองทุกขอยาง (งานประชาสัมพันธ)

     1.4  ผานเว็บบอรด www.maechan.go.th มีเว็บบอรด www.maechan.go.th1 เว็บบอรด 1 เว็บบอรด 1 เว็บบอรด 1 เว็บบอรด 1 เว็บบอรด สะดวกเพราะมี (งานประชาสัมพันธ)

     1.5  ผาน FB เทศบาลตําบลแมจัน มี Face book  ทต.แมจัน 1 user 1 user 1 user 1 user 1 user หลายชองทาง (งานประชาสัมพันธ)

     1.6  ผาน Line กลุมคณะกรรมการชุมชน มี Line  กลุมคณะกรรมการชุมชนฯ 1 กลุม 1 กลุม 1 กลุม 1 กลุม 1 กลุม (งานพัฒนาชุมชน)

           เทศบาลตําบลแมจัน

(2) กิจกรรมจัดทําแผนผังขั้นตอน/ มีแผนผังขั้นตอน/กระบวนการ 1 1 1 1 1 ประชาชนรูขั้นตอน สํานักปลัดเทศบาล

กระบวนการรองเรียนรองทุกข การรับแจงเรื่องราวรองทุกข จุด จุด จุด จุด จุด ในการรองทุกข (งานธุรการ)

2) การสรางความเชื่อมั่น 2.1) ดําเนินการใหมีเจาหนาที(1) กิจกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรมของเทศบา 1 1 1 1 1 มีคณะกรรมการ สํานักปลัดเทศบาล

และความไววางใจตอระบบที่รับผิดชอบดําเนินการ ของเทศบาลตําบลแมจัน คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ จริยธรรมทําหนาที่ (งานนิติการ)

การรับเรื่องรองเรียน ใหเปนไปตามกฎหมาย กํากับดูแลใหปฏิบัติ

กรณีมีเรื่องรองเรียน กลาวหา ตามประมวลจริยธรรมฯ
บุคคลในสังกัดเทศบาลตําบล-

แมจันที่ปฏิบัติราชการตาม (2) กิจกรรมการแตงตั้งเจาหนาที่รับเรื่องรองเรียนคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่รับเรื่อง 1 1 1 1 1 มีเจาหนาที่รับเรื่อง สํานักปลัดเทศบาล

อํานาจหนาที่โดยมิชอบ ประจําศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลแมจัน รองเรียนประจําศูนยดํารงธรรม คําสั่ง คําสั่ง คําสั่ง คําสั่ง คําสั่ง รองเรียนประจําศูนย (งานธุรการ)

เทศบาลตําบลแมจัน ดํารงธรรมของ

เทศบาลตําบลแมจัน

2.2) มีรายงานหรือแจงเปน (1) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบใหผูรองเรียนมีการรายงานผลการตรวจสอบ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ ผูรองเรียนรองทุกข ทุกกอง

ลายลักษณอักษรใหประชาชน รองทุกข ใหผูเรองเรียน/รองทุกขทราบ ขอเท็จจริงใหผูรองเรียนทราบ 100 100 100 100 100 ไดรับทราบผลการ

ผูรองเรียน/รองทุกขไดทราบ แกไขปญหาที่รองทุกข

ถึงการไดรับเรื่องระยะเวลา

และผลการดําเนินการเกี่ยวกับ

เรื่องและผลการดําเนินการ

เกี่ยวกับรองรองเรียน/รองทุกข

กลยุทธ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หนวยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับผลผลิต
คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)

ผลลัพธ

๖๑
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สวนที่ 6 
การติดตามและประเมินผล 
แผนปองกันปราบปรามการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป  

(พ.ศ. 2560- 2564)  
ของเทศบาลตําบลแมจัน
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สวนที่ 6 
การติดตามและประเมนิผลแผนปองกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤตมิิชอบ ระยะ 5 ป  
 (พ.ศ. 2560– 2564) ของเทศบาลตําบลแมจัน 

ข้ันตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2560– 2564) ของเทศบาลตําบลแมจัน 

1. กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการโดยการกําหนดรูปแบบท่ีจะใชในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบวาการ
ดําเนินตามกิจกรรมอยูภายใตระยะเวลา และงบประมาณท่ีกําหนดไวหรือไม และผลของการดําเนิน
โครงการ บรรลุวัตถุประสงคท่ีไดวางไวหรือไม โดยกําหนดวิธีการติดตามโดยใหสวนราชการเจาของ
กิจกรรม/มาตรการ/โครงการ  รายงานผลการดําเนินการตอนายกเทศมนตรี 

2. การกําหนดหวงเวลาในการติดตามประเมินผล  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลกําหนดจะติดตามและประเมินผลโดยรวบรวมรายงานผลการดําเนินการท่ีสวนราชการเสนอ
ตอนายกเทศมนตรีมาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีวางไวแลวประมวลผลการประเมินผลโครงการใน
ภาพรวมปละ 1 ครั้ง  แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนตอ
ผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินประกาศผลการติดตามประเมินผลแผน ใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
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