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คํานํา 

ยุทธศาสตรชาติ ว าด วยการปอง กันและปราบปรามการ ทุจริ ต  ระยะ ท่ี  3                   
(พ.ศ. 2560-2564) มุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ี
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ ซ่ึงจะบรรลุผลก็ตอเม่ือไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน 
และกระทรวงมหาดไทยกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการตอตานการ
ทุจริต กระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัดในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหจัดทําแผนปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) ตามกรอบแนวทาง       
การจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป ของสํานักงานปองกัน          
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นั้น 

  ในการนี้  เทศบาลตําบลแมจัน ไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมี
ความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนและพรอมท่ีจะรวมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560 - 2564) จึงไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ของเทศบาลตําบลแมจันข้ึนเพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการอยางเปนรูปธรรม                 
อีกท้ังสรางองคกรใหมีความโปรงใส  มีคุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ       
เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม           
ในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทางราชการของเทศบาลตําบลแมจัน 
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สวนที่ 1  บทนํา 

แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของเทศบาลตําบลแมจนั  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

หลักการและเหตุผล 

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

เทศบาลตําบลแมจันเปนหนวยงานราชการในการกํากับดูแลของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการบําบัดทุกขบํารุงสุข การรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน การอํานวยความเปนธรรมของสังคม การสงเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง 
การพัฒนาการบริหารราชการสวนทองถ่ิน การสงเสริมการปกครองทองถ่ินและพัฒนาชุมชน 
การทะเบียนราษฎรความม่ันคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอ่ืนตามท่ีมี
กฎหมาย กําหนดให เปน อํานาจหน า ท่ีของกระทรวงมหาดไทยหรือส วนราชการ ท่ีสั ง กัด
กระทรวงมหาดไทย ประกอบกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ เผาจินดา 
ได ให ความสํ า คัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยได เน นย้ํ าให ทุกหน วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานดวยความถูกตองตามระเบียบ ขอกฎหมาย และใหนํามาตรการ 
การปองกันและปราบปรามการทุจริตมาเปนโครงการท่ีมีประโยชนตอประชาชน และมอบเปนของขวัญปใหม 
ใหแกประชาชน พ.ศ. 2560 การดําเนินการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ               
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยไดนํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะ ท่ี  2  (พ .ศ .  2556 – 2560)  คํ าสั่ ง คณะรั กษาความสงบแห งชาติ ท่ี  69/2557 
ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 มาเปนกรอบและแนวทางดําเนินการโดยไดแปลงไปสูการปฏิบัติเปนพันธกิจ 
“มหาดไทย ใสสะอาด” ซ่ึงจะมีการดําเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ไดแก การสงเสริมการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติปองกันปราบปรามการทุจริตอยางเขมขน และสนับสนุน 
ใหมี “จังหวัดใสสะอาด”   “อําเภอใสสะอาด”และ “องคกรปกครองสวนทองถิ่นใสสะอาด” ท่ัวประเทศ 

เทศบาลตําบลแมจัน จึงจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ข้ึน ตามนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส 
เพ่ือเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสําหรับขาราชการและบุคลากรขององคกรใหยึดถือ และ
ปฏิบัติควบคูกับกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนๆ โดยมุงม่ันท่ีจะนําหนวยงานใหดําเนินงานตาม
ภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต 
เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณ ดังกลาว จึงกําหนดแนวทางใหสวนราชการในเทศบาลตําบลแมจันถือปฏิบัติ
และดําเนินการ ดังนี้ 
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  1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการ
ของประชาชนดวยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม 
  2. ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 
  3. ดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกข้ันตอน 
และ เปดโอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวนในการตรวจสอบ         
การปฏิบัติงาน โดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
  4. ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกข
ผานศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขเทศบาลตําบลแมจัน 
  5. กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงสุดกับผูท่ีทุจริตอยาง
จริงจัง 
  6. รวมขับเคลื่อนศูนยยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลแมจัน 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
   1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาล             
ตําบลแมจัน 
   2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝาย
การเมืองขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลแมจันรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 
  3) เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลแมจันเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (Good Governance)  

4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม(people's participation) และตรวจสอบ 
(People’s audit) ของภาคประชาชนในการบรหิารกิจการของเทศบาลตําบลแมจัน 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลแมจัน 

 

เปาหมาย 
  1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลแมจัน
รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิด          
ประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
  2) เทศบาลตําบลแมจันมีเครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหา
เก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ 
  3) เทศบาลตําบลแมจันมีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและ          
ภาคประชาชนเข ามามีส วนรวมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกร -                
ปกครองสวนทองถ่ิน 
  4) เทศบาลตําบลแมจันมีกลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจ             
อยางเหมาะสม 
  5) เทศบาลตําบลแมจันมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต            
และประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 
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ประโยชนของการจัดทําแผน 
   1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลแมจัน               
รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม              
และอุดมการณในการตอตานการทุจริต(Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกต ใช ในการทํางาน                 
และชีวิตประจําวัน 
   2) เทศบาลตําบลแมจัน สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
   3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบ              
ในฐานะพลเ มือง ท่ี มีจิตสํ านึกรักทอง ถ่ิน อันจะนํามา ซ่ึงการสราง เครือข ายภาคประชาชน                     
ท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
   4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลแมจันท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวัง       
การทุจริต 
   5) เทศบาลตําบลแมจัน มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาส         
ในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน อันจะสงผลใหประชาชน
ในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็ง
อยางยั่งยืน 

 

วิสัยทัศนองคกร 
 “แมจันนาอยู เชิดชูคุณธรรม นําเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเขมแข็ง” 
 

วิสัยทัศนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 “บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ทุกสวนงานรวมปองกันและปราบปรามการทุจริต”  
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ยุทธศาสตรปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตาํบลแมจัน 

  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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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                         
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตามกระบวนการ
และวิธีการท่ีกฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว โดยไม
ฝกใฝฝายใด 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกัน
การทุจริต 
 

1 .1 )  มีการจัด ทําแผนภู มิ ข้ันตอนและระยะเวลา        
การดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชนรายละเอียด        
ท่ีเก่ียวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและ        
ในระบบเครือขายสารสนเทศของ อปท. 
1.2) มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง 
อนญุาต 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 สดุ  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.พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชงิ
สรางสรรคของบุคลากรดานการปองกัน
การทุจริต 

5.1) สรางสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน     
ในทองถ่ิน 
5.2) สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติ
ตามประมวลจริยธรรม 
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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 



5.1 ยุทธศาสตรที่ 1 "สรางสังคมที่ไมตอการทุจริต"

เปาหมาย "สรางสังคมที่ไมทนและไมเพิกเฉยตอปญหาการทุจริตและรวมตานทุจริตในทุกรูปแบบ

ผลผลิต

(หนวยนับ)

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

ทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย ความตระหนักในความ ไปปรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเด็กนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 1 ครั้ง ที่พึงประสงคและมีจิตสํานึก

ใหสามารถแยกระหวาง ซื่อสัตยสุจริต ตําบลแมจัน สรางนิสัยรักความถูกตองและความ ตอวัน และตระหนักในความถูกตอง

ผลประโยชนสวนตนและ เปนธรรม และความเปนธรรม

ผลประโยชนสวนรวม

(2) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมจํานวนครั้งของ การดําเนินกิจกรรม 1 ครั้ง ประชาชน และเยาวชน กองการศึกษา

 -จัดกิจกรรม/อบรมสงเสริมคุณธรรม นําหลักคุณธรรมจริยธรรม

จริยธรรมใหกับประชาชนและ และนํามาปรับใชในการ

เยาวชนในเขตเทศบาล ดําเนินชีวิต

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

ประชาธิปไตยในสถานศึกษา ครั้ง เจตคติที่ดีตอการเปน

นักประชาธิปไตย

สวนที่ 2 

ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบแนวทางตามกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการกลยุทธ

จัดกิจกรรมตลอดปการศึกษา สอดแทรกใน ๖ กิจกรรมหลักของแตละวัน

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลแมจัน  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน หนา 8

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมาย



ผลผลิต

(หนวยนับ)

ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบแนวทางตามกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการกลยุทธ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมาย

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

ทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย ความตระหนักในการ การสอดแทรกคุณธรรม เรื่องคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม สัปดาหละ เจตคติที่ดีในเรื่องคุณธรรม

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

ผลประโยชนสวนตนและ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ผลประโยชนสวนรวม เทศบาลตําบลแมจัน

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

เสริมหลักสูตรเพื่อสราง สรางจิตสํานึก ตระหนักในเรื่อง ครั้ง ซึมซับคุณคาของความซื่อสัตย 

ตระหนักรูและมีสวนรวมในการ ความถูกตองและความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตอหนาที่

ปองกันการทุจริตสําหรับ และมีสวนรวมในการปองกัน มีจิตสาธารณะ มีชีวิตพอเพียง

นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การทุจริตในรูปแบบตาง ๆ และรักความเปนธรรม

เทศบาลตําบลแมจัน

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

ความตระหนักใหมี และตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะ ครั้ง ในการรวมรักษาสาธารณสมบัติ

จิตสาธารณะ ของสวนรวม

(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก จํานวนเด็กและเยาวชนที่เขารวม ๖๐ คน เด็กและเยาวชนมีศักยภาพ กองการศึกษา

และเยาวชน โครงการ ที่ดี มีความตระหนักใน

ตนเอง ใหเกิดประโยชนและ

มีคุณภาพตอสังคม

(3) โครงการจัดกิจกรรม จํานวนเด็กและเยาวชนที่เขารวม ๓๐๐ คน เด็กมีความคิดสรางสรรค กองการศึกษา

วันเยาวชนแหงชาติ โครงการ กลาแสดงออก กลาคิดกลาทํา

                                            กิจกรรมหนาเสาธง

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน หนา 9



ผลผลิต

(หนวยนับ)

ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบแนวทางตามกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการกลยุทธ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมาย

1.ปรับฐานความคิด 1.4) ยกยองเชิดชูเกียรต(ิ1) โครงการสงเสริมคุณธรรม จํานวนกิจกรรมที่ยกยองเชิดชูเกียรติ 1 เด็กนักเรียนมีจิตสํานึกและ ศพด.ทต.แมจัน

ทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย ความซื่อสัตย สุจริต จริยธรรม ใหกับเด็กนักเรียน ที่มีคุณธรรม ครั้ง เจตคติที่ดีในเรื่องคุณธรรม

ใหสามารถแยกระหวาง มีคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม ตามหลักเกณฑ จริยธรรม

ผลประโยชนสวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวม (2) โครงการบุคคลตนแบบ มีบุคคลที่เปนตนแบบดานการรักษาวินัย 1 ในองคกรมีบุคคลที่เปน สํานักปลัดเทศบาล

ดานการรักษาวินัย ในการปฏิบัติราชการ คน ตนแบบดานการรักษาวินัย (งานการเจาหนาที)่

ในการปฏิบัติราชการ ในการปฏิบัติราชการ

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

กระบวนการกลอมเกลา ความตระหนักในการ จริยธรรม หนาที่โดยนําหลักคุณธรรม

ทางสังคมเพื่อตอตาน ตอตานการทุจริต  -จัดกิจกรรม/อบรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และนํามาปรับใช 

การทุจริตในภาคประชาชน จริยธรรมใหกับประชาชนและ ในการดําเนินชีวิต

และเยาวชนในเขตเทศบาล

2.2) สรางจิตสํานึกและ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เจาหนาที่ใชหลักอํานวยความสะดวก รอยละ ทําใหประชาชนมาชําระ กองคลัง

ความตระหนักในการ การจัดเก็บภาษี สรางความเขาใจในการชําระภาษี 100 ภาษีตรงตามระยะเวลา (ฝายพัฒนารายได)

รักษาประโยชนสาธารณะ ที่กําหนด

(2) โครงการจัดเก็บภาษี เจาหนาที่ปฏิบัติตัวในการจัดเก็บ รอยละ ทําใหผูชําระภาษีเกิด กองคลัง

ดวยความโปรงใส ภาษีดวยความเปนธรรมและโปรงใส 80 ความประทับใจในองคกร (ฝายพัฒนารายได)

ยินดีชําระภาษี

เพื่อบํารุงทองถิ่น

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

มีการลดการผลิตและมีการคัดแยก ขยะ 80 ชวยลดและคัดขยะ

จนปริมาณลดลง

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน หนา 10



ผลผลิต

(หนวยนับ)

ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบแนวทางตามกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการกลยุทธ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมาย

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

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ ความตระหนักในการ เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียงผาน Website หัวขอ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งานประชาสัมพันธ)

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

การทุจริต เศรษฐกิจพอเพียง www.maechan.go.th ประจําวันได

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

ผูที่ใหความชวยเหลือ  -กิจกรรมมอบเกียรติบัตรยกยอง และกิจกรรมโครงการ อันดีงามที่สืบทอดกันมา

การสาธารณะ ยกยองเชิดชูเกียรติผูสูงอายุ และยกยองเชิดชูเกียรติ

ของทองถิ่น ที่มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น ผูสูงอายุในชุมชน

3.3) ยกยองชูเกียรติ  -กิจกรรมมอบเกียรติบัตรผูสูงอายุ จํานวนครั้งของการดําเนินงาน  ๑ ครั้ง
ผูที่ดํารงตนตามหลัก ที่เปนตนแบบดานการดํารงตน และกิจกรรมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

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

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

ทุกภาคสวนเพื่อตอตาน ชุมชน การทุจริต

การทุจริต

(2) กิจกรรมการจัดใหมีชองทาง มีชองทางการแจงขอมูลกรณีพบเห็น 1 ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัดเทศบาล

การแจงขอมูลกรณีพบเห็นการทุจริต การทุจริต ชองทาง ในการชวยเฝาระวัง (งานประชาสัมพันธ)

การเกิดทุจริต

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน หนา 11
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ผลผลิต

(หนวยนับ)

ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบแนวทางตามกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการกลยุทธ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมาย

4.เสริมพลังการมีสวนรวม 4.2) บูรณาการ (1) กิจกรรมการให จํานวนกิจกรรมที่รวมขับเคลื่อน ไมนอยกวา เทศบาลตําบลแมจันมีสวนรวม สํานักปลัดเทศบาล

ของชุมชนและบูรณาการ ทุกภาคสวนเพื่อตอตาน ในการรวมขับเคลื่อน ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน 1 กิจกรรม ในการขับเคลื่อนภารกิจของ (งานนิติการ)

ทุกภาคสวนเพื่อตอตาน การทุจริต ภารกิจของศูนยยุติธรรม ศูนยยุติธรรมชุมชน

การทุจริต ชุมชน เชน 

 -การเขารวมประชุม

 -การใหความรวมมือในการดําเนิน

กิจกรรมที่อยูในอํานาจหนาที่

ของสูนยยุติธรรม

 -การประชาสัมพันธ

ภารกิจอํานาจหนาที่

ของศูนยยุติธรรมชุมชน

(2) กิจกรรมการจัดทํา มีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน 1 มีกรอบการดําเนินการ ทุกกอง

แผนปฏิบัติการปองกัน และปราบปรามการทุจริต ครั้ง เกี่ยวกับการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต และปราบปรามการทุจริต

(2) กิจกรรมการใหความรวมมือกับหนวมีรายงานผลการรับตรวจจากหนวยงาน 1 มีผลคะแนนการประเมิน ทุกกอง

ตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจ ตรวจสอบ ครั้ง LPA และ ITA

หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล

การปฏิบัติราชการของเทศบา-

ตําบลแมจัน

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน หนา 12



5.2 ยุทธศาสตรที่ 2 "สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย"
เปาหมาย 1.ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

             2.สงเสริมใหนโยบายสาธารณะเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

ผลผลิต

(หนวยนับ)

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

ในการสกัดกั้นการทุจริต การเมืองในการตอตาน ในการตอตานการทุจริต หรือ การทุจริตของผูบริหาร หรือ ครั้ง ผูบริหารมีเจตจํานงในการ (งานนิติการ)

เชิงนโยบาย การทุจริตของผูบริหาร  ประชาสัมพันธการประกาศ มีการประชาสัมพันธประกาศเจตจํานง ตอตานการทุจริต

บนฐานธรรมาภิบาล เจตจํานงในการตอตาน ในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร

การทุจริตของผุบริหาร

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

มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา พัฒนาเทศบาล ครั้ง เปนเครื่องมือในการแก (งานวิเคราะหนโยบายฯ)

เทศบาล การจัดทํางบประมาณ  -กิจกรรมประชุมประชาคม ปญหาความเดือดรอน

หมูบานและประชาคม- และตอบสนองความตองการ

ตําบลประจําป ของประชาชนโดยประชาชน

มีสวนรวมในการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาล

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

ผูปกครองเขารวมเปน ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ๔ คน ในการพัฒนางาน ใหมี

คณะกรรมการ ดานตาง ๆ ของ ศพด.ทต.แมจัน การบริหารจัดการที่ดี

บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลแมจัน

กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบแนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมาย

ผลลัพธ

ตวแทนผูปกครองคนเดิม จนกวาบุตรจะจบการศึกษาและสรรหาใหมในปถัดไป

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน หนา 13



ผลผลิต

(หนวยนับ)

กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบแนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมาย

ผลลัพธ

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

ในการสกัดกั้นการทุจริต ความคิดเห็นของประชาชน ความคิดเห็นของประชาชน และสุขอนามัยของประชาชนจะตอง 100 ความเปนอยูและสุขอนามัย เจาของโครงการ

เชิงนโยบาย ในการดําเนินกิจการ (ประชาพิจารณ) รับฟงความคิดเห็นของประชาชน ของประชาชน ไดรับความ

บนฐานธรรมาภิบาล ตามอํานาจหนาที่ของ อปท. กอนดําเนินโครงการ กอนที่จะดําเนินโครงการ เห็นชอบจากประชาชน

โดยเฉพาะการดําเนินกิจการ ที่กระทบตอความเปนอยูและ ในพื้นที่กอนดําเนินการ 

ที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู สุขอนามัยของประชาชน ไมมีปญหาความขัดแยง

และสุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น ระหวางเทศบาลกับ

ประชาชนในเขตเทศบาล

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

สําหรับการรายงาน การจัดทําระบบควบคุมภายในให การควบคุมภายใน ของสํานักปลัดและทุกกองในเทศบาล ครั้ง ระเบียบ คตง.วาดวยการกําหนด

และตรวจสอบ ผูกํากับดูแล ระดับหนวยงานยอย มาตรฐานการควบคุมภายใน

ธรรมาภิบาลในการ พ.ศ. 2544 ขอ 6

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

ไปปฏิบัติ การควบคุมภายในระดับองคกร ภายในระดับเทศบาล ครั้ง ระเบียบ คตง.วาดวยการกําหนด (งานนิติการ)

มาตรฐานการควบคุมภายใน

พ.ศ. 2544 ขอ 6

2.2) มีการติดตามประเมินผล (1) กิจกรรมติดตามประเมินผล มีการรายงานการติดตามและประเมิน 1 ผูบริหารไดรับทราบผลและ ทุกกอง

ระบบควบคุมภายในโดยดําเนินการการควบคุมภายใน ผลการควบคุมภายในของสํานักปลัด ครั้ง การประเมินการควบคุมภายใน

ใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง ระดับหนวยงานยอย และทุกกองในเทศบาล ของหนวยงาน

หรือบริหารความเสี่ยง และ

รายงานผลการติดตาม

การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง

ควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล

หนา 14แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน



ผลผลิต

(หนวยนับ)

กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบแนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมาย

ผลลัพธ

2) พัฒนานวัตกรรม 2.3) ดําเนินการใหประชาชน (1) มาตรการแตงตั้งตัวแทน จํานวนประชาคมทองถิ่นที่ไดรับแตงตั้ง 2 ประชาชนมีสวนรวมในการ สํานักปลัดเทศบาล

สําหรับการรายงาน มีสวนรวมตรวจสอบและ ประชาคมเปนคณะกรรมการ เปนคณะกรรมการติดตามและประเมิน คน ติดตามและประเมินผล (งานวิเคราะหนโยบายฯ)

และตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล ผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน แผนพัฒนาเทศบาล

ธรรมาภิบาลในการ แผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน

ในการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติ (2) มาตรการแตงตั้งตัวแทน โครงการของกองการศึกษาทุกโครงการ รอยละ ประชาชนมีสวนรวมในการ กองการศึกษา

ประชาชนเปนคณะกรรมการ มีตัวแทนประชาชนรวมเปนคณะกรรมก 100 ตรวจสอบและประเมินผล

ประเมินผลการจัดโครงการ ประเมินผลการจัดโครงการ การจัดกิจกรรมโครงการ

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

การศึกษาวิเคราะห เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน คูมือการทํางานเพื่อปองกัน ใหศึกษาคุมือการทํางาน ในสังกัดเกี่ยวกับผลประโยชน (งานนิติการ)

ติดตามและตรวจสอบ ในการทํางาน ผลประโยชนทับซอน การทํางานเพื่อปองกัน ครั้ง ทับซอนในการทํางาน

การทุจริตเชิงนโยบาย ของหนวยงาน ผลประยชนทับซอนของหนวยงาน

ใน อปท. (2) กิจกรรมการใหความรู จํานวนครั้งที่มีการใหความรู 1 ไมมีเรื่องรองเรียนบุคลากร สํานักปลัดเทศบาล 

ความเขาใจเกี่ยวกับการ ความเขาใจเกี่ยวกับ ในสังกัดเกี่ยวกับผลประโยชน

การปองกันผลประโยชน ผลประโยชนทับซอน ครั้ง ทับซอนในการทํางาน (งานนิติการ)

ทับซอนในการทํางาน ในการทํางาน

(3) กิจกรรมการกําหนดแนวทา เจาหนาที่ที่เกี่ยวของและ รอยละ การจัดซื้อ/จางเปนไป กองคลัง

หรือกระบวนการตรวจสอบ ผูเสนอราคามีความรู ดวยความโปรงใส

ความเกี่ยวของระหวางเจาหนาทคีวามเขาใจเกี่ยวกับบทบาท 100 ตามหลักธรรมาภิบาล (ฝายบริหารงานคลัง)

และผูเสนอราคาเพื่อปองกัน ของตนเอง

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน หนา 15



ผลผลิต

(หนวยนับ)

กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบแนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมาย

ผลลัพธ

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

การศึกษาวิเคราะห มีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแล การบริหารงานบุคคล 3 ปของเทศบาล ชองทาง ไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับอัตรา (งานการเจาหนาที)่

ติดตามและตรวจสอบ การบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ ดานแผนอัตรากําลัง 3 ป กําลังในการปฏิบัติราชการ

การทุจริตเชิงนโยบาย การบรรจุแตงตั้ง โอน ยาย ของเทศบาล

ใน อปท. ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง

3.3) สงเสริมใหประชาชน (1) กิจกรรมการรายงานผล มีการรายงานผลการใชจายเงิน 12 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจ กองคลัง

มีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ การใชจายเงินใหประชาชน ใหประชาชนไดทราบ ครั้ง สอบการใขจายเงินของเทศบาล (ฝายบริหารงานคลัง)

ดูแลการบริหารงบประมาณ ไดทราบ

การรับ-จายเงิน

การหาประโยชนจากทรัพยสิน (2) กิจกรรมการแตงตั้งตัวแทน มีการแตงตั้งตัวแทนภาคประชาชน 2 คน ภาคประชาชนมีสวนรวมในการ กองคลัง

ของทางราชการ ภาคประชาชนรวมเปน เขารวมเปนคณะกรรมการหาผล กําหนดการหาผลประโยชน (ฝายพัฒนารายได)

คณะกรรมการหาผลประโยชน ประโยชนจากทรัพยสินของทาง จากทรัพยสินของเทศบาล

จากทรัพยสินของทางราชการ ราชการ

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

มีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการ ตรวจสอบ กํากับดูแล การจัดหา(ฝายบริหารงานคลัง)

ดูแลการจัดหาพัสดุ จากตัวแทนประชาคม/ชุมชน จัดซื้อจัดจาง พัสดุของเทศบาล

(2) กิจกรรมการใหความรู จํานวนครั้งในการใหความรู รอยละ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ กองคลัง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ 100 กรรมการตรวจการจางมีความรู (ฝายบริหารงานคลัง)

และคณะกรรมการตรวจการจางกรรมการตรวจการจางกอนการ เกี่ยวกับการตรวจรับสงผลให

ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง การตรวจสอบการจัดหาพัสดุ

ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ

หนา 16แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน



ผลผลิต

(หนวยนับ)

กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบแนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมาย

ผลลัพธ

3) สงเสริมใหมี 3.4) สงเสริมใหประชาชน (3) กิจกรรมการสงเสริม จํานวนครั้งในการประชาสัมพันธ รอยละ ประชาชนไดรับทราบกําหนดการ กองคลัง

การศึกษาวิเคราะห มีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ การมีสวนรวมของประชาชน ใหประชาชนในพื้นที่ทราบกําหนด 100 ตรวจรับงานจางของเทศบาล (ฝายบริหารงานคลัง)

ติดตามและตรวจสอบ ดูแลการจัดหาพัสดุ ในการจัดซื้อจัดจาง การการตรวจรับงานจาง

การทุจริตเชิงนโยบาย  -การประชาสัมพันธ

ใน อปท. การตรวจรับงานจางให

ประชาชนในพื้นที่ทราบ

3.5) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ (2) โครงการฝกอบรม สัมมนาแจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่เขารวม รอยละ สมาชิกสภาเทศบาลมีความรู สํานักปลัดเทศบาล

สมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู เพิ่มศักยภาพบุคลากร โครงการ 80 ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่

ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ เทศบาลตําบลแมจัน ตามกฎหมายยิ่งขึ้น

ใหเปนไปตามกฎหมาย

ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน หนา 17



ผลผลิต

(หนวยนับ)

กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบแนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมาย

ผลลัพธ

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

การศึกษาวิเคราะห ใหมีบทบาทในการตรวจสอบ สภาเทศบาลตําบลแมจัน

ติดตามและตรวจสอบ การปฏิบัติงานของฝายบริหาร รวมเปนคณะกรรมการ แตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตาม คน ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน (งานวิเคราะหนโยบายฯ)

การทุจริตเชิงนโยบาย ตามกระบวนการและวิธีการ ติดตามและประเมินผล และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ของฝายบริหาร

ที่กฎหมาย ที่เกี่ยวของไดกําหนดไวแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมจันตําบลแมจัน

โดยไมฝกใฝฝายใด

(2) กิจกรรมการมีสวนรวมในกาจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่ไดรับ สมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาท สํานักปลัดเทศบาล 

ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบแตงตั้งใหทําหนาที่ ในการตรวจสอบการทํางาน (เลขานุการสภา)

 -การแตงตั้งคณะกรรมการ  -คณะกรรมการแปรญัติ 3 คน ของฝายบริหาร

แปรญัตติ

 -การแตงตั้งคณะกรรมการ  -คณะกรรมการตรวจรายงาน 3 คน

ตรวจรายงานการประชุม การประชุมสภาเทศบาล

สภาเทศบาล

(3) กิจกรรมการจัดทําเอกสาร จํานวนเอกสารระเบียบที่จัดทําสําหรับ รอยละ สมาชิกสภาเทศบาลมีความรู สํานักปลัดเทศบาล

ระเบียบที่ใชในการประชุม สมาชิกสภาเทศบาลไดใชในการ 100 ความเขาใจในระเบียบกฎหมาย (งานเลขานุการสภา)

สภาเทศบาลใหกับสมาชิกสภาฯประชุมสภาเทศบาลครบทุกคน ที่ใชในการปฏิบัติหนาที่

เพื่อใชในการประชุม

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน หนา 18















5.3 ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก

เปาหมาย 1. กลไกการปองกันการทุจริตมีความเทาทันตอสถานการณการทุจริต เปลี่ยนแปลงสูกระบวนการทํางานเชิงรุก สามารถปองกันการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ

           2. การทุจริตลดนอยลงหรือไมเกิดการทุจริต

ผลผลิต

(หนวยนับ)

1)เพิ่มประสิทธิภาพ 1.1) มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอน (1) กิจกรรมการจัดทํา มีแผนผังกําหนดขั้นตอนการทํางาน

ระบบงานปองกัน และระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับแผนผังกําหนด ที่เกี่ยวกับการใหบริการประชาชน

การทุจริต การบริการประชาชนรายละเอียดที่ ขั้นตอนการทํางาน  - ณ จุดใหบริการของเทศบาล รอยละ 100 ประชาชนทราบขั้นตอน ทุกกอง

เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย  - บน website เทศบาล 1 ชองทาง ในการใหบริการของ สํานักปลัดเทศบาล

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

สารสนเทศของ อปท.

1.2) มีการกระจายอํานาจ (1) มาตรการการมอบ มีคําสั่งจากนายกเทศมนตรี 1 การปฏิบัติราชการ สํานักปลัดเทศบาล

การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อํานาจของนายกเทศมนตรี มอบหมายอํานาจ/มอบหมายงาน คําสั่ง ของเทศบาลเปนไป

อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน ใหรองนายกเทศมนตรี ใหรองนายกเทศมนตรีปฏิบัติแทน อยางมีประสิทธิภาพ

หรือการดําเนินการอื่นใด รวดเร็ว 

ของผูมีอํานาจใน อปท. (2) มาตรการมอบอํานาจ มีเอกสารการมอบอํานาจให 1 การปฏิบัติราชการ กองชาง

เจาพนักงานทองถิ่น ปฏิบัติหนาที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคา  คําสั่ง ของเทศบาลเปนไป

ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2522 อยางมีประสิทธิภาพ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2523 รวดเร็ว 

(3) มาตรการมอบอํานาจ มีเอกสารการมอบอํานาจ 1 การปฏิบัติราชการ กองสาธารณสุขฯ

เจาพนักงานทองถิ่น ใหปฏิบัติหนาที่ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข คําสั่ง ของเทศบาลเปนไป

ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2535 อยางมีประสิทธิภาพ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 รวดเร็ว 

หนา 19

กลยุทธ ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบแนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมาย

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน



ผลผลิต

(หนวยนับ)

กลยุทธ ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบแนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมาย

1)เพิ่มประสิทธิภาพ 1.2) มีการกระจายอํานาจ (4) มาตรการการออกคําสั่ง ทุกสวนราชการในหนวยงานมีคําสั่ง รอยละ การปฏิบัติราชการ ทุกกอง

ระบบงานปองกัน การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง มอบหมายหนาที่ การแบงงานและมอบหมาย 100 ของเทศบาลเปนไป

การทุจริต อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน ของนายกเทศมนตรี หนาที่ความรับผิดชอบ อยางมีประสิทธิภาพ

หรือการดําเนินการอื่นใด ปลัดเทศบาล และ รวดเร็ว 

ของผูมีอํานาจใน อปท. หัวหนาสวนราชการ

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

ระบบงานปองกัน บริหารการเงิน งบประมาณ การใชวัสดุของทุกสํานัก/กอง 80 มีประสิทธิภาพเพราะมีการ

การทุจริต การจัดหาพัสดุ การใชประโยชน กอนการจัดซื้อจัดจาง

ในทรัพยสินของทางราชการ วางแผนวาจะใชอะไร เทาไร

โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตาม (2) กิจกรรมการจัดทําแผน จํานวนพัสดุที่จัดซื้อไดเปรียบเทียบ รอยละ ทําใหการจัดซื้อ/จาง ทุกกอง

กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่ การจัดหาพัสดุของหนวยงาน กับแผนที่วางไว 100 เปนไปตามแผนที่วางไว

เกี่ยวของอยางเครงครัด (ผด.1) และงานไมกระจุกตัว

(3) กิจกรรมการรายงานผล หลังการจัดหาพัสดุทุกครั้ง รอยละ การจัดซื้อจัดจางเปนไปดวย กองคลัง

การจัดหาพัสดุของหนวยงาน มีการรายงานผล 80 ความโปรงใสมีการรายงาน (ฝายบริหารงานคลัง)

(ผด.3) ผลหลังจากจัดซื้อจัดจาง

(4) กิจกรรมการเปดเผยขอมูล โครงการที่จัดซื้อจัดจาง รอยละ การเปดเผยขอมูลโครงการ กองคลัง

การจัดซื้อจัดจางรายโครงการ มีการเปดเผยขอมูล 100 ในวงกวางทําใหมีผูเสนอ (ฝายบริหารงานคลัง)

ผานเว็บไซดหรือชองทางอื่น ๆ ผานเว็บไซดหรือชองทางอื่น ๆ

(5) มาตรการแตงตั้งตัวแทน ทุกชุมชนมีตัวแทนประชาคมไดรับ รอยละ ประชาชนมีสวนรวมในการ กองคลัง

ประชาคมเขารวมเปน แตงตั้งเปนคณะกรรมการ 100 การจัดหาพัสดุ (ฝายบริหารงานคลัง)

คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจาง จัดซื้อ/จัดจาง

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน หนา 20



ผลผลิต

(หนวยนับ)

กลยุทธ ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบแนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมาย

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

ระบบงานปองกัน บริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลัก เลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มคาจาง เลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มคาจาง คําสั่ง เงินเดือน คาตอบแทน (งานการเจาหนาที)่

การทุจริต คุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ เลื่อนคาตอบแทนประจําป  เลื่อนคาตอบแทนประจําป เพิ่มคาจางของบุคลากร

แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง ในรูปแบบคณะกรรมการ ในสังกัดเปนไป

เลื่อนขั้นเงินเดือน และการ อยางโปรงใส

มอบหมายงาน

(2) กิจกรรมการดําเนินการ มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา รอยละ การเลื่อนระดับเปนไป

เลื่อนระดับพนักงานเทศบาล การเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล 100 ดวยความโปรงใส ยุติธรรม

ไมมีการเรียกรับผลประโยชน

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

การปองกัน ใหบริการสาธารณะ/บริการ คูมือการใหบริการประชาชน การใหบริการประชาชน 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 เจาหนาที่สามารถให สํานักปลัดเทศบาล

ลิงคเว็บไซดศูนยรวมขอมูล ขอมูลเพื่อติดตอราชการ ของ ชองทาง แนะนําเกี่ยวกับบริการที่ (งานประชาสัมพันธ)

เพื่อติดตอราชการที่ www.info.go.th มาไวที่เว็บไซด ประชาชนตองการติดตอได

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

(3) โครงการจางสํารวจความ จํานวนครั้งที่จางสํารวจ ปละ ทต.แมจันทราบผล สํานักปลัดเทศบาล

พึงพอใจของผูรับบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 1 ครั้ง ความพึงพอใจจาก

ในเขตเทศบาลตําบลแมจัน การใหบริการ

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน หนา 21



ผลผลิต

(หนวยนับ)

กลยุทธ ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบแนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมาย

2) สรางกลไก 2.1) สรางความโปรงใสในการ (4) กิจกรรมการใชบัตรคิวในการ มีการจัดทําบัตรคิวสําหรับ รอยละ ผูมารับบริการไดรับบริการ ทุกกอง

การปองกัน ใหบริการสาธารณะ/บริการ ติดตอราชการ ผูมารับบริการ 100 ตามลําดับ เทาเทียมกัน

เพื่อยับยั้งการทุจริต ประชาชนเพื่อใหเกิด ไมมีการเลือกปฏิบัติ

ความพึงพอใจแกประชาชน (5) กิจกรรมการใหบริการ รอยละของประชาชนที่ยื่น รอยละ ประชาชนที่มายื่น กองชาง

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

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

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

 -กฎหมายผังเมืองรวมชุมชน เกี่ยวของอยางถูกตอง

 (6) โครงการบริหารจัดการ ฌาปนสถานมีความพรอม 1 ประชาชนใชบริการ กองสาธารณสุชฯ

ฌาปนสถานเทศบาลตําบลแมจัน ใหบริการประชาชน แหง ฌาปนสถานสะดวก

เกิดความพึงพอใจ

(7) โครงการปองกันและกําจัด มีการปองกันควบคุมการเกิด 6 สามารถปองกันและ กองสาธารณสุชฯ

โรคติดตอจากแมลงและยุง โรคระบาดจากแมลงและยุง ชุมชน ควบคุมโรคติดตอ

ในพื้นที่ได

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

การปองกัน ขาวสารตามกฎหมายวาดวย ศูนยขอมูลขาวสารของ ศูนยขอมูลขาวสารของทางเทศบาล ครั้ง ของเทศบาล (งานธุรการ)

เพื่อยับยั้งการทุจริต ขอมูลขาวสารของทางราชการ เทศบาลตําบลแมจัน ไดรับการปรับปรุง

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน หนา 22



ผลผลิต

(หนวยนับ)

กลยุทธ ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบแนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมาย

2) สรางกลไก 2.2) จัดใหมีศูนยขอมูล (2) กิจกรรมการใหความรู มีชองทางการเผยแพรความรู 1 ประชาชนมีความรู สํานักปลัดเทศบาล 

การปองกัน ขาวสารตามกฎหมายวาดวย ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับพ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร ครั้ง ความเขาใจในเรื่อง (งานประชาสัมพันธ)

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

 -ผานเว็บไซด พ.ศ. 2540 ขาวสารของราชการ

www.maechan.go.th พ.ศ. 2540

2.3) จัดใหมีการปดประกาศ (1) มาตรการจัดใหมีชองทาง ชองทางที่ประชาชนสามารถ 1 ประชาชนมีชองทาง สํานักปลัดเทศบาล

เผยแพร ขาวสารเกี่ยวกับ ที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร เขาถึงขอมูลขาวสาร ชองทาง ในการเขาถึงขอมูล (งานธุรการ)

การปฏิบัติราชการที่เปน ของเทศบาลตําบลแมจัน ของทางเทศบาล ขาวสารของเทศบาล

ประโยชนกับการมีสวนรวม

ตรวจสอบของประชาชน

2.4) ดําเนินการใหมีขอตกลง (1) โครงการจัดทําบันทึก บันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ รอยละ บุคลากรมีความตระหนัก สํานักปลัดเทศบาล

ระหวางบุคคลในองคกร ขอตกลงการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในสังกัด 100 ในเรื่องของความซื่อสัตย (งานการเจาหนาที)่

ไดปฏิบัติหนาที่ราชการ ดวยความซื่อสัตย สุจริต สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม

ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ

 มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักการบริหารราชการ บานเมืองที่ชวยปองกัน

และการบริหารราชการ กิจการบานเมืองที่ดี การทุจริตในองคกร

กิจการบานเมืองที่ดี

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน หนา 23



ผลผลิต

(หนวยนับ)

กลยุทธ ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบแนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมาย

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

และเทคโนโลยี- เพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ แผนการจัดหาพัสดุ การจัดหาพัสดุ 100 เผยแพรใหประชาชนทราบ (ฝายบริหารงานคลัง)

สารสนเทศเพื่อ การจัดหาพัสดุ และงบการเงิน และตรวจสอบได

เพื่อลดปญหา ผานเว็บไซด 

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

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

กรณีวงเงินเกิน ขึ้นไป  มีการเผยแพร

100,000 บาท ขึ้นไป ใหประชาชนทราบ

และตรวจสอบ

(3) กิจกรรมการเผยแพร การเผยแพรขอมูลงบการเงินของ รอยละ งบการเงินของหนวยงาน กองคลัง

ขอมูลงบการเงิน หนวยงาน 100 มีการเผยแพรใหประชาชน (ฝายบริหารงานคลัง)

ทราบและตรวจสอบได

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

การสื่อสารสาธารณ- การสื่อสารสาธารณะเพื่อ ตอตานการทุจริตผานเว็บไซด การทุจริตผานชองทางสารสนเทศ ครั้ง ในการรวมตอตาน (งานประชาสัมพันธ)

เชิงสรางสรรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของเทศบาลที่ ของหนวยงาน การทุจริตของคนในชาติ

เพื่อปรับเปลี่ยน www.maechang.go.th

พฤติกรรม

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน หนา 24
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ผลผลิต

(หนวยนับ)

กลยุทธ ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบแนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมาย

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

และองคความรุ ความตระหนักในการปฏิบัติ จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม ครั้ง คุณธรรม จริยธรรม (งานการเจาหนาที)่

เชิงสรางสรรค ราชการตามอํานาจหนาที่ให  -จัดอบรมสงเสริมคุณธรรม  มีจิตสํานึกและความตระหนัก

ของบุคลากร บังเกิดประโยชนสุขแก จริยธรรม สมาชิกสภาเทศบาล ในการปฏิบัติราชการใหเกิด

ดานการปองกัน ประชาชนในทองถิ่น คณะผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง ประโยชนแกประชาชน

การทุจริต พนักงานจางในสังกัด

(2) โครงการสงเสริมคุณธรรม จํานวนครั้งที่มีการเนนย้ําคุณธรรม 4 ผูเขารวมประชุม สํานักปลัดเทศบาล 

จริยธรรม ในการทํางาน จริยธรรม ระเบียบวินัยในการทํางาน ครั้ง มีความตระหนัก (งานการเจาหนาที)่

 -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 บุคลากรในสังกัด สํานักปลัดเทศบาล 

ความตระหนักในการประพฤติ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ในสังกัดประพฤติ ปฏิบัติตามประมวล ครั้ง ไมฝาฝนประมวลจริยธรรม (งานการเจาหนาที)่

ตามประมวลจริยธรรม ของขาราชการเทศบาล จริยธรรมของขาราชการเทศบาล- ขององคกร

เทศบาลตําบลแมจัน ตําบลแมจัน

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน หนา 25



5.4 ยุทธศาสตรที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

เปาหมาย 1. การปฏิบัติงานดานการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

             2.คดีการทุจริตและการกระทําทุจริตลดลง

ผลผลิต

(หนวยนับ)

1) ปรับปรุงระบบรับเรื่อง 1.1) มีชองทางใหประชาชน (1) กิจกรรมการจัดใหมีชองทาง สํานักปลัดเทศบาล

รองเรียนการทุจริตใหมี ในทองถิ่นสามารถรองเรียน/ การรับเรื่องราวรองทุกข

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

1.2  สายดวนนายกเทศมนตรี มีสายดวนนายกเทศมนตรี 1 เลขหมาย แจงเรื่องราวเกี่ยวกับ (งานประชาสัมพันธ)

1.3  ตูรับฟงความคิดเห็น มีตูรับฟงความคิดเห็น 1 ตู การรองทุกขอยาง (งานประชาสัมพันธ)

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

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

1.6  ผาน Line กลุมคณะกรรมการชุมชนมี Line  กลุมคณะกรรมการชุมชนฯ 1 กลุม (งานพัฒนาชุมชน)

       เทศบาลตําบลแมจัน

(2) กิจกรรมจัดทําแผนผังขั้นตอน/ มีแผนผังขั้นตอน/กระบวนการ 1 ประชาชนรูขั้นตอน สํานักปลัดเทศบาล

กระบวนการรองเรียนรองทุกข การรับแจงเรื่องราวรองทุกข จุด ในการรองทุกข (งานธุรการ)

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมาย

ผลลัพธ

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน หนา 26

กลยุทธ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หนวยงานรับผิดชอบ



ผลผลิต

(หนวยนับ)

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมาย

ผลลัพธกลยุทธ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หนวยงานรับผิดชอบ

2) การสรางความเชื่อมั่น 2.1) ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ (1) กิจกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการจริยธรรมของเทศบาล 1 มีคณะกรรมการ สํานักปลัดเทศบาล

และความไววางใจตอระบบที่รับผิดชอบดําเนินการ จริยธรรมของเทศบาลตําบลแมจัน คณะ จริยธรรมทําหนาที่ (งานนิติการ)

การรับเรื่องรองเรียน ใหเปนไปตามกฎหมาย กํากับดูแลใหปฏิบัติ

กรณีมีเรื่องรองเรียน กลาวหา ตามประมวล

บุคคลในสังกัดเทศบาลตําบล- จริยธรรรฯ

แมจันที่ปฏิบัติราชการตาม (2) กิจกรรมการแตงตั้งเจาหนาที่รับเรื่อง คําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่รับเรื่อง 1 มีเจาหนาที่รับเรื่อง สํานักปลัดเทศบาล

อํานาจหนาที่โดยมิชอบ รองเรียนประจําศูนยดํารงธรรม รองเรียนประจําศูนยดํารงธรรม คําสั่ง รองเรียนประจําศูนย (งานธุรการ)

เทศบาลตําบลแมจัน เทศบาลตําบลแมจัน ดํารงธรรมของ

เทศบาลตําบลแมจัน

2.2) มีรายงานหรือแจงเปน (1) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบให มีการรายงานผลการตรวจสอบ รอยละ ผูรองเรียนรองทุกข ทุกกอง

ลายลักษณอักษรใหประชาชน ผูรองเรียน/รองทุกข ใหผูเรองเรียน ขอเท็จจริงใหผูรองเรียนทราบ 100 ไดรับทราบผลการ

ผูรองเรียน/รองทุกขไดทราบ /รองทุกขทราบ แกไขปญหาที่รองทุกข

ถึงการไดรับเรื่องระยะเวลา

และผลการดําเนินการเกี่ยวกับ

เรื่องและผลการดําเนินการ

เกี่ยวกับรองรองเรียน/รองทุกข

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน หนา 27
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