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ค าน า 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3                   

(พ.ศ. 2560-2564) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ี
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  ซึ่งจะบรรลุผลก็ต่อเมื่อได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
และกระทรวงมหาดไทยก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัดในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดท าแผนป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ตามกรอบแนวทาง       
การจัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี  ของส านักงานป้องกัน          
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นั้น 

  ในการนี้  เทศบาลต าบลแม่จัน ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนและพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 - 2564) จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 1  
ของเทศบาลต าบลแม่จัน ขึ้น เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการอย่างเป็นรูปธรรม                 
อีกท้ังสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส  มีคุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ        
เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม            
ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทางราชการของเทศบาลต าบลแม่จัน 
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กันยายน  2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
            หน้า 

ส่วนที่ ๑ บทน า 
- หลักการและเหตุผล         1 
- วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน        2 
- เป้าหมาย          2 
- ประโยชน์ของการจัดท าแผน        3 
- วิสัยทัศน์องค์กร         3  
- ยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ           4 - 7 

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 
- ยุทธ์ศาสตร์ที่  ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต            8 - 12 
- ยุทธศาสตร์ที่  ๒  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย           13 - 18 
- ยุทธศาสตร์ที่  ๓  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก          19 - 25 
- ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต            26 - 27 

 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลแม่จัน  หน้า 1 

 

ส่วนที่ 1  บทน า 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของเทศบาลต าบลแม่จัน  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 
 

หลักการและเหตุผล  

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย            
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐ           
แปลงแนวทางมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

เทศบาลต าบลแม่จันเป็นหน่วยงานราชการในการก ากับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน การอ านวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง               
การพัฒนาการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน            
การทะเบียนราษฎรความม่ันคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอ่ืนตามที่มี
กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการที่สังกัด
กระทรวงมหาดไทย ประกอบกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา                 
ได้ให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้เน้นย้ าให้ทุกหน่วยงาน                        
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และให้น ามาตรการ          
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน และมอบเป็นของขวัญปีใหม่         
ให้แก่ประชาชน พ.ศ. 2560 การด าเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557                       
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทางด าเนินการโดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ    
“มหาดไทย ใสสะอาด”  ซึ่งจะมีการด าเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ การส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น และสนับสนุน           
ให้มี “จังหวัดใสสะอาด”   “อ าเภอใสสะอาด”และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ 

เทศบาลต าบลแม่จัน จึง จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขึ้น ตาม นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส         
เพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และ
ปฏิบัติควบคู่กับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นท่ีจะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตาม
ภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต         
เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางให้ส่วนราชการในเทศบาลต าบลแม่จันถือปฏิบัติ
และด าเนินการ ดังนี้ 
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  1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
  2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
  3. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกข้ันตอน 
และ เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนในการตรวจสอบ          
การปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
  4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์
ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลต าบลแม่จัน 
  5. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่าง
จริงจัง 
  6. ร่วมขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบลแม่จัน  
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
   1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาล             
ต าบลแม่จัน 
   2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย
การเมืองข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลแม่จันรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
  3) เพ่ื อให้การบริหารราชการของ เทศบาลต าบลแม่จัน เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด(ีGood Governance)  

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ 
(People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลแม่จัน 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลแม่จัน 

 

เป้าหมาย 
  1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลแม่จัน
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมี จิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด           
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  2) เทศบาลต าบลแม่จันมีเครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหา
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
  3) เทศบาลต าบลแม่จันมีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและ          
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กร-                
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4) เทศบาลต าบลแม่จันมีกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจ             
อย่างเหมาะสม 
  5) เทศบาลต าบลแม่จันมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต            
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
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ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
   1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลแม่จัน               
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม              
และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต( Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน                 
และชีวิตประจ าวัน 
   2) เทศบาลต าบลแม่จัน สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
   3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบ              
ในฐานะพลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน                     
ที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
   4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลแม่จันทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง       
การทุจริต 
   5) เทศบาลต าบลแม่จัน มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาส         
ในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน อันจะส่งผลให้ประชาชน
ในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน 

 
วิสัยทัศน์องค์กร 
 “แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น าเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง”  
 
วิสัยทัศน์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 “บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ทุกส่วนงานร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต”  
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ยุทธศาสตร์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลแม่จัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”  

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1.ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1) สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

 

1. 2)  สร้างจิตส านึกและความตระหนัก           
ในการต่อต้านการทุจริต 

 

1.3) สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มี        
จิตสาธารณะ 

 

1.4) ยกย่องเชิดชูเกียรติความซื่อสัตย์ สุจริต      
มีคุณธรรม จริยธรรม 

 
2.ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมเพ่ือต่อต้านการทุจริตในภาคประชาชน 

2.1) สร้างจิตส านึกและความตระหนัก           
ในการต่อต้านการทุจริต 
 

2.2 ) สร้างจิตส านึกและความตระหนัก           
ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 

3.ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็น
เครื่องมือต่อต้านการทุจริต 
 

3.1) สร้างจิตส านึกและความตระหนัก           
ในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
 
3.2) ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ
การสาธารณะของท้องถิ่น 
 
 

3.3) ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ด ารงตน               
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4.เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.1) สร้างพลังชุมชนร่วมเฝ้าระวังการทุจริต 
 
4.2) บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ัน
การทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน            
ธรรมาภิบาล 

1.1) แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 
1.2) ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลและการจัดท างบประมาณ 
1.3 ) มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน             
ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ อปท.                     
โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อ                 
ความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
 

2.พัฒนานวัตกรรมส าหรับ               
การรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาล             
ในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

2.1) มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน
ให้ผู้ก ากับดูแล 
2.2) มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในโดย
ด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความ
เสี่ยวงและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
2.3) ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.4) ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่าย
งบประมาณ  

3. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ 
ติดตามและตรวจสอบ การทุจริต       
เชิงนโยบายในเทศบาลต าบลแม่จัน 

3.1) เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน                 
ในการท างาน 
3.2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล           
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย 
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
3.3) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล           
การบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์                 
จากทรัพย์สินของทางราชการ 
3.4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ               
ดูแลการจัดหาพัสดุ 
3.5) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป ตามกฎหมายระเบียบ       
ที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
3.6) ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท                         
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ
และวิธีการที่กฎหมายระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่
ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกัน
การทุจริต 
 

1.1) มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลา        
การด าเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชนรายละเอียด        
ที่เก่ียวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและ        
ในระบบเครือขายสารสนเทศของ อปท. 
1.2) มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง 
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใด
ของผู้มีอ านาจใน อปท. 
1.3) สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์             
ในทรัพย์สินของทางราชการโดยยึดถือและปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง        
อย่างเคร่งครัด 
1.4) สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย 
โอน เลื่อนต าแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และการมอบหมายงาน 

2.สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการ
ทุจริต 
 

2.1) สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
2.2) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วย     
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 2.3) จัดให้มีการประกาศ เผยแพร่ ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบ
ของประชาชน 

 2.4) ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคคลในองค์กรได้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 

3.1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดหาพัสดุ และงบการเงินผ่านเว็บไซด์ 
www.maechan.go.th 

4.พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1) พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะ
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5.พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิง
สร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกัน
การทุจริต 

5.1) สร้างส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน     
ในท้องถิ่น 
5.2) สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติ
ตามประมวลจริยธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1.ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

1.1) มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

2.การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อ
ระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

2.1) ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย                   
กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคคลในสังกัด                    
เทศบาลต าบลแม่จันปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 
 
2.2) มีการรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 

 
 



5.1 ยุทธศาสตร์ที ่1 "สร้างสังคมทีไ่มต่อ่การทุจริต"
เป้าหมาย "สร้างสังคมทีไ่มท่นและไมเ่พิกเฉยตอ่ปัญหาการทุจริตและร่วมตา้นทุจริตในทุกรูปแบบ

ผลผลิต
(หน่วยนับ)

1.ปรับฐานความคิด 1.1) สร้างจิตส านึกและ (1) กิจกรรมการน าหลักสูตรโตไปไม่โกงจ านวนคร้ังที่จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ อย่างน้อย เด็กนักเรียนมีคุณลักษณะ ศพด.ทต.แม่จัน

ทกุช่วงวยัต้ังแต่ปฐมวยั ความตระหนักในความ ไปปรับใช้ในศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลเด็กนักเรียนมีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ 1 คร้ัง ที่พงึประสงค์และมีจิตส านึก

ใหส้ามารถแยกระหวา่ง ซ่ือสัตย์สุจริต ต าบลแม่จัน สร้างนิสัยรักความถูกต้องและความ ต่อวนั และตระหนักในความถูกต้อง

ผลประโยชน์ส่วนตนและ เปน็ธรรม และความเปน็ธรรม
ผลประโยชน์ส่วนรวม

(2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมจ านวนคร้ังของ การด าเนินกิจกรรม 1 คร้ัง ประชาชน และเยาวชน กองการศึกษา
 -จัดกิจกรรม/อบรมส่งเสริมคุณธรรม น าหลักคุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรมใหก้ับประชาชนและ และน ามาปรับใช้ในการ
เยาวชนในเขตเทศบาล ด าเนินชีวติ

(3) โครงการหนูน้อยประชาธปิไตย จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความเปน็ 1 เด็กนักเรียนมีพื้นฐานและ ศพด.ทต.แม่จัน
ประชาธปิไตยในสถานศึกษา คร้ัง เจตคติที่ดีต่อการเปน็

นักประชาธปิไตย

ส่วนที่ 2 

ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบแนวทางตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการกลยุทธ์

จัดกิจกรรมตลอดปกีารศึกษา สอดแทรกใน ๖ กิจกรรมหลักของแต่ละวนั

แผนปฏบิัติการป้องกันปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลแม่จัน  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

แผนปฏบิติัการปอ้งกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลแม่จัน หน้า 8

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ค่าเปา้หมาย



ผลผลิต
(หน่วยนับ)

ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบแนวทางตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการกลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ค่าเปา้หมาย

1.ปรับฐานความคิด 1.2) สร้างจิตส านึกและ (1) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ จ านวนวนัที่จัดกิจกรรมส่งเสริม อย่างน้อย เด็กนักเรียนมีจิตส านึกและ ศพด.ทต.แม่จัน
ทกุช่วงวยัต้ังแต่ปฐมวยั ความตระหนักในการ การสอดแทรกคุณธรรม เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม สัปดาหล์ะ เจตคติที่ดีในเร่ืองคุณธรรม
ใหส้ามารถแยกระหวา่ง ต่อต้านการทจุริต จริยธรรมใหแ้ก่เด็กนักเรียน ใหก้ับเด็กนักเรียนของ ศพด.ทต.แม่จัน 1 วนั จริยธรรม
ผลประโยชน์ส่วนตนและ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ผลประโยชน์ส่วนรวม เทศบาลต าบลแม่จัน

(2) น าแนวทางการจัดกิจกรรม จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและ 1 เด็กนักเรียนมีจิตส านึกที่ดี ศพด.ทต.แม่จัน
เสริมหลักสูตรเพื่อสร้าง สร้างจิตส านึก ตระหนักในเร่ือง คร้ัง ซึมซับคุณค่าของความซ่ือสัตย์ 
ตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการ ความถูกต้องและความซ่ือสัตย์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ปอ้งกันการทจุริตส าหรับ และมีส่วนร่วมในการปอ้งกัน มีจิตสาธารณะ มีชีวติพอเพยีง
นักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก การทจุริตในรูปแบบต่าง ๆ และรักความเปน็ธรรม
เทศบาลต าบลแม่จัน

1.3) สร้างจิตส านึกและ (1) โครงการ Big Cleaning Day จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความมีจิตส านึก 1 เด็กนักเรียนมีจิตส านึกที่ดี ศพด.ทต.แม่จัน
ความตระหนักใหม้ี และตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะ คร้ัง ในการร่วมรักษาสาธารณสมบติั
จิตสาธารณะ ของส่วนรวม

(2) โครงการพฒันาศักยภาพเด็ก จ านวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม ๖๐ คน เด็กและเยาวชนมีศักยภาพ กองการศึกษา
และเยาวชน โครงการ ที่ดี มีความตระหนักใน

ตนเอง ใหเ้กิดประโยชน์และ
มีคุณภาพต่อสังคม

(3) โครงการจัดกิจกรรม จ านวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม ๓๐๐ คน เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ กองการศึกษา
วนัเยาวชนแหง่ชาติ โครงการ กล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าท า

                                            กิจกรรมหน้าเสาธง

แผนปฏบิติัการปอ้งกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลแม่จัน หน้า 9



ผลผลิต
(หน่วยนับ)

ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบแนวทางตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการกลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ค่าเปา้หมาย

1.ปรับฐานความคิด 1.4) ยกย่องเชิดชูเกียรติ(1) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จ านวนกิจกรรมที่ยกย่องเชิดชูเกียรติ 1 เด็กนักเรียนมีจิตส านึกและ ศพด.ทต.แม่จัน
ทกุช่วงวยัต้ังแต่ปฐมวยั ความซ่ือสัตย์ สุจริต จริยธรรม ใหก้ับเด็กนักเรียน ที่มีคุณธรรม คร้ัง เจตคติที่ดีในเร่ืองคุณธรรม
ใหส้ามารถแยกระหวา่ง มีคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม ตามหลักเกณฑ์ จริยธรรม
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (2) โครงการบคุคลต้นแบบ มีบคุคลที่เปน็ต้นแบบด้านการรักษาวนิัย 1 ในองค์กรมีบคุคลที่เปน็ ส านักปลัดเทศบาล

ด้านการรักษาวนิัย ในการปฏบิติัราชการ คน ต้นแบบด้านการรักษาวนิัย (งานการเจ้าหน้าที)่
ในการปฏบิติัราชการ ในการปฏบิติัราชการ

2.ส่งเสริมใหม้ีระบบและ 2.1) สร้างจิตส านึกและ (1) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จ านวนคร้ังของ การด าเนินการกิจกรรม 2 คร้ัง ประชาชน บคุลากร ปฏบิติั กองการศึกษา
กระบวนการกล่อมเกลา ความตระหนักในการ จริยธรรม หน้าที่โดยน าหลักคุณธรรม
ทางสังคมเพื่อต่อต้าน ต่อต้านการทจุริต  -จัดกิจกรรม/อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และน ามาปรับใช้ 
การทจุริตในภาคประชาชน จริยธรรมใหก้ับประชาชนและ ในการด าเนินชีวติ

และเยาวชนในเขตเทศบาล
2.2) สร้างจิตส านึกและ (1) โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ เจ้าหน้าที่ใช้หลักอ านวยความสะดวก ร้อยละ ท าใหป้ระชาชนมาช าระ กองคลัง
ความตระหนักในการ การจัดเก็บภาษี สร้างความเข้าใจในการช าระภาษี 100 ภาษตีรงตามระยะเวลา (ฝ่ายพฒันารายได้)
รักษาประโยชน์สาธารณะ ที่ก าหนด

(2) โครงการจัดเก็บภาษี เจ้าหน้าที่ปฏบิติัตัวในการจัดเก็บ ร้อยละ ท าใหผู้้ช าระภาษเีกิด กองคลัง
ด้วยความโปร่งใส ภาษด้ีวยความเปน็ธรรมและโปร่งใส 80 ความประทบัใจในองค์กร (ฝ่ายพฒันารายได้)

ยินดีช าระภาษี
เพื่อบ ารุงทอ้งถิ่น

(3) โครงการ ลดและคัดแยกขยะ ครัวเรือน 1,200 ครัวเรือน ร้อยละ ประชาชนมีจิตสาธาณะ กองสาธารณสุขฯ
มีการลดการผลิตและมีการคัดแยก ขยะ 80 ช่วยลดและคัดขยะ

จนปริมาณลดลง

แผนปฏบิติัการปอ้งกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลแม่จัน หน้า 10



ผลผลิต
(หน่วยนับ)

ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบแนวทางตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการกลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ค่าเปา้หมาย

3.ประยุกต์หลักปรัชญา 3.1) สร้างจิตส านึกและ (1) กิจกรรมการรวบรวมองค์ความรู้ มีการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับหลัก 1 ประชาชนสามารถน าหลัก ส านักปลัดเทศบาล 
เศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อ ความตระหนักในการ เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ปรัขญาเศรษฐกิจพอเพยีงผ่าน Website หวัข้อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง (งานประชาสัมพนัธ)์
เปน็เคร่ืองมือต่อต้าน ปฏบิติัตนตามหลัก บน website เทศบาล www.maechan.go.th ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวติ
การทจุริต เศรษฐกิจพอเพยีง www.maechan.go.th ประจ าวนัได้

3.2) ยกย่องเชิดชูเกียรติ(1) โครงการประเพณีวนัสงกรานต์ จ านวนคร้ังของการด าเนินงาน  ๑ คร้ัง ได้ฟื้นฟรัูกษาประเพณี กองการศึกษา
ผู้ที่ใหค้วามช่วยเหลือ  -กิจกรรมมอบเกียรติบตัรยกย่อง และกิจกรรมโครงการ อันดีงามที่สืบทอดกันมา
การสาธารณะ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ และยกย่องเชิดชูเกียรติ
ของทอ้งถิ่น ที่มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิ่น ผู้สูงอายุในชุมชน

3.3) ยกย่องชูเกียรติ  -กิจกรรมมอบเกียรติบตัรผู้สูงอายุ จ านวนคร้ังของการด าเนินงาน  ๑ คร้ัง
ผู้ที่ด ารงตนตามหลัก ที่เปน็ต้นแบบด้านการด ารงตน และกิจกรรมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพยีง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง

4.เสริมพลังการมีส่วนร่วม4.1) สร้างพลังชุมชน (1) กิจกรรมการแต่งต้ัง จ านวนอาสาสมัครปอ้งกันการทจุริต ชุมชนละ ภาคประชาชน ส านักปลัดเทศบาล
ของชุมชนและบรูณาการ ร่วมเฝ้าระวงัการทจุริต อาสาสมัครการทจุริตในหมู่บา้น/ ประจ าหมู่บา้น/ชุมชน 2 คน มีส่วนร่วมเฝ้าระวงั (งานนิติการ)
ทกุภาคส่วนเพื่อต่อต้าน ชุมชน การทจุริต
การทจุริต

(2) กิจกรรมการจัดใหม้ีช่องทาง มีช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีพบเหน็ 1 ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัดเทศบาล
การแจ้งข้อมูลกรณีพบเหน็การทจุริต การทจุริต ช่องทาง ในการช่วยเฝ้าระวงั (งานประชาสัมพนัธ)์

การเกิดทจุริต

แผนปฏบิติัการปอ้งกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลแม่จัน หน้า 11
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ผลผลิต
(หน่วยนับ)

ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบแนวทางตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการกลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ค่าเปา้หมาย

4.เสริมพลังการมีส่วนร่วม4.2) บรูณาการ (1) กิจกรรมการให้ จ านวนกิจกรรมที่ร่วมขับเคล่ือน ไม่น้อยกวา่ เทศบาลต าบลแม่จันมีส่วนร่วม ส านักปลัดเทศบาล
ของชุมชนและบรูณาการ ทกุภาคส่วนเพื่อต่อต้าน ในการร่วมขับเคล่ือน ภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 1 กิจกรรม ในการขับเคล่ือนภารกิจของ (งานนิติการ)
ทกุภาคส่วนเพื่อต่อต้าน การทจุริต ภารกิจของศูนย์ยุติธรรม ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
การทจุริต ชุมชน เช่น 

 -การเข้าร่วมประชุม
 -การใหค้วามร่วมมือในการด าเนิน
กิจกรรมที่อยู่ในอ านาจหน้าที่
ของศูนย์ยุติธรรม
ย
ภารกิจอ านาจหน้าที่
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

(2) กิจกรรมการจัดท า มีการจัดท าแผนปฏบิติัการปอ้งกัน 1 มีกรอบการด าเนินการ ทกุกอง
แผนปฏบิติัการปอ้งกัน และปราบปรามการทจุริต คร้ัง เกี่ยวกับการปอ้งกัน
และปราบปรามการทจุริต และปราบปรามการทจุริต

(2) กิจกรรมการใหค้วามร่วมมือกับหน่วยมีรายงานผลการรับตรวจจากหน่วยงาน 1 มีผลคะแนนการประเมิน ทกุกอง
ตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ ตรวจสอบ คร้ัง LPA และ ITA
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏบิติัราชการของเทศบา-
ต าบลแม่จัน

แผนปฏบิติัการปอ้งกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลแม่จัน หน้า 12



5.2 ยุทธศาสตร์ที ่2 "สกัดก้ันการทุจริตเชงินโยบาย"
เปา้หมาย 1.ลดการทจุริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
             2.ส่งเสริมใหน้โยบายสาธารณะเปน็ไปตามหลักธรรมาภบิาล

ผลผลิต
(หน่วยนับ)

1) วางมาตรการเสริม 1.1) แสดงเจตจ านงทาง (1) ผู้บริหารประกาศเจตจ านง มีการประกาศเจตจ านงในการต่อต้าน 1 องค์กรปลอดทจุริตเพราะ ส านักปลัดเทศบาล 
ในการสกัดกั้นการทจุริต การเมืองในการต่อต้าน ในการต่อต้านการทจุริต หรือ การทจุริตของผู้บริหาร หรือ คร้ัง ผู้บริหารมีเจตจ านงในการ (งานนิติการ)
เชิงนโยบาย การทจุริตของผู้บริหาร  ประชาสัมพนัธก์ารประกาศ มีการประชาสัมพนัธป์ระกาศเจตจ านง ต่อต้านการทจุริต
บนฐานธรรมาภบิาล เจตจ านงในการต่อต้าน ในการต่อต้านการทจุริตของผู้บริหาร

การทจุริตของผุ้บริหาร

1.2) ด าเนินการใหป้ระชาชน (1) โครงการจัดท าแผน จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรม 1 ทต.แม่จันมีแผนพฒันาฯ ส านักปลัดเทศบาล
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพฒันา พฒันาเทศบาล คร้ัง เปน็เคร่ืองมือในการแก้ (งานวิเคราะห์นโยบายฯ)

เทศบาล การจัดท างบประมาณ  -กิจกรรมประชุมประชาคม ปญัหาความเดือดร้อน
หมู่บา้นและประชาคม- และตอบสนองความต้องการ
ต าบลประจ าปี ของประชาชนโดยประชาชน

มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพฒันาเทศบาล

(2) มาตรการแต่งต้ังตัวแทน จ านวนตัวแทนผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปลีะ ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ศพด.ทต.แม่จัน
ผู้ปกครองเข้าร่วมเปน็ ในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ๔ คน ในการพฒันางาน ใหม้ี
คณะกรรมการ ด้านต่าง ๆ ของ ศพด.ทต.แม่จัน การบริหารจัดการที่ดี
บริหารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลแม่จัน

กลยุทธ์ หน่วยงานรับผิดชอบแนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ค่าเปา้หมาย

ผลลัพธ์

ต้วแทนผู้ปกครองคนเดิม จนกวา่บตุรจะจบการศึกษาและสรรหาใหม่ในปถีัดไป

แผนปฏบิติัการปอ้งกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลแม่จัน หน้า 13



ผลผลิต
(หน่วยนับ)

กลยุทธ์ หน่วยงานรับผิดชอบแนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ค่าเปา้หมาย

ผลลัพธ์

1) วางมาตรการเสริม 1.3) มีกระบวนการรับฟงั (1) มาตรการจัดใหม้ีการรับฟงั โครงการที่มีผลกระทบต่อความเปน็อยู่ ร้อยละ ทกุโครงการที่มีผลกระทบต่อ ส่วนราชการ
ในการสกัดกั้นการทจุริต ความคิดเหน็ของประชาชน ความคิดเหน็ของประชาชน และสุขอนามัยของประชาชนจะต้อง 100 ความเปน็อยู่และสุขอนามัย เจ้าของโครงการ
เชิงนโยบาย ในการด าเนินกิจการ (ประชาพจิารณ์) รับฟงัความคิดเหน็ของประชาชน ของประชาชน ได้รับความ
บนฐานธรรมาภบิาล ตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. ก่อนด าเนินโครงการ ก่อนที่จะด าเนินโครงการ เหน็ชอบจากประชาชน

โดยเฉพาะการด าเนินกิจการ ที่กระทบต่อความเปน็อยู่และ ในพื้นที่ก่อนด าเนินการ 
ที่จะมีผลกระทบต่อความเปน็อยู่ สุขอนามัยของประชาชน ไม่มีปญัหาความขัดแย้ง
และสุขอนามัยของประชาชนในทอ้งถิ่น ระหวา่งเทศบาลกับ

ประชาชนในเขตเทศบาล

2) พฒันานวตักรรม 2.1) มีการจัดท าและรายงาน (1) กิจกรรมการจัดท ารายงาน มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 1 ทต.แม่จัน มีการปฏบิติัตาม ทกุกอง
ส าหรับการรายงาน การจัดท าระบบควบคุมภายในให้ การควบคุมภายใน ของส านักปลัดและทกุกองในเทศบาล คร้ัง ระเบยีบ คตง.วา่ด้วยการก าหนด
และตรวจสอบ ผู้ก ากับดูแล ระดับหน่วยงานย่อย มาตรฐานการควบคุมภายใน
ธรรมาภบิาลในการ พ.ศ. 2544 ข้อ 6
ในการน านโยบาย (2) กิจกรรมการจัดท ารายงาน มีการจัดท ารายงานการควบคุม 1 ทต.แม่จัน มีการปฏบิติัตาม ส านักปลัดเทศบาล
ไปปฏบิติั การควบคุมภายในระดับองค์กรภายในระดับเทศบาล คร้ัง ระเบยีบ คตง.วา่ด้วยการก าหนด (งานนิติการ)

มาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 ข้อ 6

2.2) มีการติดตามประเมินผล (1) กิจกรรมติดตามประเมินผลมีการรายงานการติดตามและประเมิน 1 ผู้บริหารได้รับทราบผลและ ทกุกอง
ระบบควบคุมภายในโดยด าเนินการการควบคุมภายใน ผลการควบคุมภายในของส านักปลัด คร้ัง การประเมินการควบคุมภายใน
ใหม้ีการจัดท าแผนการปรับปรุง ระดับหน่วยงานย่อย และทกุกองในเทศบาล ของหน่วยงาน
หรือบริหารความเส่ียง และ
รายงานผลการติดตาม
การปฏบิติัตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในใหผู้้ก ากับดูแล

หน้า 14แผนปฏบิติัการปอ้งกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลแม่จัน



ผลผลิต
(หน่วยนับ)

กลยุทธ์ หน่วยงานรับผิดชอบแนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ค่าเปา้หมาย

ผลลัพธ์

2) พฒันานวตักรรม 2.3) ด าเนินการใหป้ระชาชน (1) มาตรการแต่งต้ังตัวแทน จ านวนประชาคมทอ้งถิ่นที่ได้รับแต่งต้ัง 2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ส านักปลัดเทศบาล
ส าหรับการรายงาน มีส่วนร่วมตรวจสอบและ ประชาคมเปน็คณะกรรมการ เปน็คณะกรรมการติดตามและประเมิน คน ติดตามและประเมินผล (งานวิเคราะห์นโยบายฯ)

และตรวจสอบ ประเมินผลการปฏบิติังาน ติดตามและประเมินผล ผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลแม่จัน แผนพฒันาเทศบาล
ธรรมาภบิาลในการ แผนพฒันาเทศบาลต าบลแม่จัน
ในการน านโยบาย
ไปปฏบิติั (2) มาตรการแต่งต้ังตัวแทน โครงการของกองการศึกษาทกุโครงการ ร้อยละ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา

ประชาชนเปน็คณะกรรมการ มีตัวแทนประชาชนร่วมเปน็คณะกรรมการ 100 ตรวจสอบและประเมินผล
ประเมินผลการจัดโครงการ ประเมินผลการจัดโครงการ การจัดกิจกรรมโครงการ

3) ส่งเสริมใหม้ี 3.1) เผยแพร่องค์ความรู้ (1) กิจกรรมเน้นย้ าใหศึ้กษา จ านวนคร้ังที่มีการเน้นย้ า 1 ไม่มีเร่ืองร้องเรียนบคุลากร ส านักปลัดเทศบาล 
การศึกษาวเิคราะห์ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทบัซ้อน คู่มือการท างานเพื่อปอ้งกัน ใหศึ้กษาคุ่มือการท างาน ในสังกัดเกี่ยวกับผลประโยชน์ (งานนิติการ)
ติดตามและตรวจสอบ ในการท างาน ผลประโยชน์ทบัซ้อน การท างานเพื่อปอ้งกัน คร้ัง ทบัซ้อนในการท างาน
การทจุริตเชิงนโยบาย ของหน่วยงาน ผลประยชน์ทบัซ้อนของหน่วยงาน
ใน อปท. (2) กิจกรรมการใหค้วามรู้ จ านวนคร้ังที่มีการใหค้วามรู้ 1 ไม่มีเร่ืองร้องเรียนบคุลากร ส านักปลัดเทศบาล 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ในสังกัดเกี่ยวกับผลประโยชน์
การปอ้งกันผลประโยชน์ ผลประโยชน์ทบัซ้อน คร้ัง ทบัซ้อนในการท างาน (งานนิติการ)
ทบัซ้อนในการท างาน ในการท างาน

(3) กิจกรรมการก าหนดแนวทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและ ร้อยละ การจัดซ้ือ/จ้างเปน็ไป กองคลัง
หรือกระบวนการตรวจสอบ ผู้เสนอราคามีความรู้ ด้วยความโปร่งใส
ความเกี่ยวข้องระหวา่งเจ้าหน้าทีค่วามเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท 100 ตามหลักธรรมาภบิาล (ฝ่ายบริหารงานคลัง)
และผู้เสนอราคาเพื่อปอ้งกัน ของตนเอง
เพื่อปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซ้อน

แผนปฏบิติัการปอ้งกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลแม่จัน หน้า 15



ผลผลิต
(หน่วยนับ)

กลยุทธ์ หน่วยงานรับผิดชอบแนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ค่าเปา้หมาย

ผลลัพธ์

3) ส่งเสริมใหม้ี 3.2) ส่งเสริมใหป้ระชาชน (1) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล มีการเผยแพร่ข้อมูลแผนอัตราก าลัง 1 ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล
การศึกษาวเิคราะห์ มีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การบริหารงานบคุคล 3 ปขีองเทศบาล ช่องทาง ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอัตรา (งานการเจ้าหน้าที)่
ติดตามและตรวจสอบ การบริหารงานบคุคล เกี่ยวกับ ด้านแผนอัตราก าลัง 3 ปี ก าลังในการปฏบิติัราชการ
การทจุริตเชิงนโยบาย การบรรจุแต่งต้ัง โอน ย้าย ของเทศบาล
ใน อปท. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง

3.3) ส่งเสริมใหป้ระชาชน (1) กิจกรรมการรายงานผล มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงิน 12 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจ กองคลัง
มีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ การใช้จ่ายเงินใหป้ระชาชน ใหป้ระชาชนได้ทราบ คร้ัง สอบการใข้จ่ายเงินของเทศบาล (ฝ่ายบริหารงานคลัง)
ดูแลการบริหารงบประมาณ ได้ทราบ
การรับ-จ่ายเงิน
การหาประโยชน์จากทรัพย์สิน (2) กิจกรรมการแต่งต้ังตัวแทน มีการแต่งต้ังตัวแทนภาคประชาชน 2 คน ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองคลัง
ของทางราชการ ภาคประชาชนร่วมเปน็ เข้าร่วมเปน็คณะกรรมการหาผล ก าหนดการหาผลประโยชน์ (ฝ่ายพฒันารายได้)

คณะกรรมการหาผลประโยชน์ ประโยชน์จากทรัพย์สินของทาง จากทรัพย์สินของเทศบาล
จากทรัพย์สินของทางราชการ ราชการ

3.4) ส่งเสริมใหป้ระชาชน (1) กิจกรรมการจัดหา มีการแต่งต้ังตัวแทนประชาคม/ ทกุชุมชน ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองคลัง
มีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง ตัวแทนชุมชนเปน็คณะกรรมการ ตรวจสอบ ก ากับดูแล การจัดหา(ฝ่ายบริหารงานคลัง)
ดูแลการจัดหาพสัดุ จากตัวแทนประชาคม/ชุมชน จัดซ้ือจัดจ้าง พสัดุของเทศบาล

(2) กิจกรรมการใหค้วามรู้ จ านวนคร้ังในการใหค้วามรู้ ร้อยละ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุและ กองคลัง
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุและ 100 กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ (ฝ่ายบริหารงานคลัง)
และคณะกรรมการตรวจการจ้างกรรมการตรวจการจ้างก่อนการ เกี่ยวกับการตรวจรับส่งผลให้

ตรวจรับพสัดุ/ตรวจการจ้าง การตรวจสอบการจัดหาพสัดุ
ของเทศบาลมีประสิทธภิาพ

หน้า 16แผนปฏบิติัการปอ้งกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลแม่จัน



ผลผลิต
(หน่วยนับ)

กลยุทธ์ หน่วยงานรับผิดชอบแนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ค่าเปา้หมาย

ผลลัพธ์

3) ส่งเสริมใหม้ี 3.4) ส่งเสริมใหป้ระชาชน (3) กิจกรรมการส่งเสริม จ านวนคร้ังในการประชาสัมพนัธ์ ร้อยละ ประชาชนได้รับทราบก าหนดการ กองคลัง
การศึกษาวเิคราะห์ มีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ การมีส่วนร่วมของประชาชน ใหป้ระชาชนในพื้นที่ทราบก าหนด 100 ตรวจรับงานจ้างของเทศบาล (ฝ่ายบริหารงานคลัง)
ติดตามและตรวจสอบ ดูแลการจัดหาพสัดุ ในการจัดซ้ือจัดจ้าง การการตรวจรับงานจ้าง
การทจุริตเชิงนโยบาย  -การประชาสัมพนัธ์
ใน อปท. การตรวจรับงานจ้างให้

ประชาชนในพื้นที่ทราบ

(4) โครงการอบรมใหค้วามรู้ จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 50 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ กองคลัง
เกี่ยวกับการพสัดุ คน เกี่ยวกับการพสัดุ (ฝ่ายบริหารงานคลัง)

3.5) ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ (2) โครงการฝึกอบรม สัมมนา จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าร่วม ร้อยละ สมาชิกสภาเทศบาลมีความรู้ ส านักปลัดเทศบาล
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นใหม้ีความรู้ และเพิ่มศักยภาพบคุลากร โครงการ 80 ความเข้าใจในการปฏบิติัหน้าที่
ความเข้าใจในการปฏบิติัหน้าที่ เทศบาลต าบลแม่จัน ตามกฎหมายยิ่งขึ้น
ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย
ระเบยีบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้

แผนปฏบิติัการปอ้งกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลแม่จัน หน้า 17



ผลผลิต
(หน่วยนับ)

กลยุทธ์ หน่วยงานรับผิดชอบแนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ค่าเปา้หมาย

ผลลัพธ์

3) ส่งเสริมใหม้ี 3.6) ส่งเสริมสมาชิกสภาทอ้งถิ่น (1) มาตรการแต่งต้ัง จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับ 3 สมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาท ส านักปลัดเทศบาล 
การศึกษาวเิคราะห์ ใหม้ีบทบาทในการตรวจสอบ สภาเทศบาลต าบลแม่จัน
ติดตามและตรวจสอบ การปฏบิติังานของฝ่ายบริหาร ร่วมเปน็คณะกรรมการ แต่งต้ังเปน็คณะกรรมการติดตาม คน ในการตรวจสอบการปฏบิติังาน (งานวิเคราะห์นโยบายฯ)

การทจุริตเชิงนโยบาย ตามกระบวนการและวธิกีาร ติดตามและประเมินผล และประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล ของฝ่ายบริหาร
ที่กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไวแ้ผนพฒันาเทศบาลต าบลแม่จันต าบลแม่จัน
โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

(2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับ สมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาท ส านักปลัดเทศบาล 
ปฏบิติังานของสมาชิกสภาเทศบาลแต่งต้ังใหท้ าหน้าที่ ในการตรวจสอบการท างาน (เลขานุการสภา)
 -การแต่งต้ังคณะกรรมการ  -คณะกรรมการแปรญัติ 3 คน ของฝ่ายบริหาร
แปรญัตติ
 -การแต่งต้ังคณะกรรมการ  -คณะกรรมการตรวจรายงาน 3 คน
ตรวจรายงานการประชุม การประชุมสภาเทศบาล
สภาเทศบาล

(3) กิจกรรมการจัดท าเอกสาร จ านวนเอกสารระเบยีบที่จัดท าส าหรับ ร้อยละ สมาชิกสภาเทศบาลมีความรู้ ส านักปลัดเทศบาล
ระเบยีบที่ใช้ในการประชุม สมาชิกสภาเทศบาลได้ใช้ในการ 100 ความเข้าใจในระเบยีบกฎหมาย (งานเลขานุการสภา)
สภาเทศบาลใหก้ับสมาชิกสภาฯประชุมสภาเทศบาลครบทกุคน ที่ใช้ในการปฏบิติัหน้าที่
เพื่อใช้ในการประชุม

แผนปฏบิติัการปอ้งกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลแม่จัน หน้า 18



5.3 ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชงิรุก
เป้าหมาย 1. กลไกการป้องกันการทุจริตมคีวามเท่าทันตอ่สถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการท างานเชงิรุก สามารถป้องกันการทุจริตให้มปีระสิทธิภาพ
           2. การทุจริตลดน้อยลงหรือไมเ่กิดการทุจริต

ผลผลิต
(หน่วยนับ)

1)เพิ่มประสิทธภิาพ 1.1) มีการจัดท าแผนภมูิขั้นตอน (1) กิจกรรมการจัดท า มีแผนผังก าหนดขั้นตอนการท างาน
ระบบงานปอ้งกัน และระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับแผนผังก าหนด ที่เกี่ยวกับการใหบ้ริการประชาชน
การทจุริต การบริการประชาชนรายละเอียดที่ ขั้นตอนการท างาน  - ณ จุดใหบ้ริการของเทศบาล ร้อยละ 100 ประชาชนทราบขั้นตอน ทกุกอง

เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปดิเผย  - บน website เทศบาล 1 ช่องทาง ในการใหบ้ริการของ ส านักปลัดเทศบาล
ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่าย www.maechan.go.th เทศบาล (งานประชาสัมพนัธ)์
สารสนเทศของ อปท.

1.2) มีการกระจายอ านาจ (1) มาตรการการมอบ มีค าส่ังจากนายกเทศมนตรี 1 การปฏบิติัราชการ ส านักปลัดเทศบาล
การตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อ านาจของนายกเทศมนตรี มอบหมายอ านาจ/มอบหมายงาน ค าส่ัง ของเทศบาลเปน็ไป
อนุญาต อนุมัติ ปฏบิติัราชการแทน ใหร้องนายกเทศมนตรี ใหร้องนายกเทศมนตรีปฏบิติัแทน อย่างมีประสิทธภิาพ
หรือการด าเนินการอื่นใด รวดเร็ว 
ของผู้มีอ านาจใน อปท. (2) มาตรการมอบอ านาจ มีเอกสารการมอบอ านาจให้ 1 การปฏบิติัราชการ กองช่าง

เจ้าพนักงานทอ้งถิ่น ปฏบิติัหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ค าส่ัง ของเทศบาลเปน็ไป
ตามพระราชบญัญัติ พ.ศ. 2522 อย่างมีประสิทธภิาพ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2523 รวดเร็ว 

(3) มาตรการมอบอ านาจ มีเอกสารการมอบอ านาจ 1 การปฏบิติัราชการ กองสาธารณสุขฯ
เจ้าพนักงานทอ้งถิ่น ใหป้ฏบิติัหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข ค าส่ัง ของเทศบาลเปน็ไป
ตามพระราชบญัญัติ พ.ศ. 2535 อย่างมีประสิทธภิาพ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 รวดเร็ว 

หน้า 19

กลยุทธ์ ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบแนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ค่าเปา้หมาย

แผนปฏบิติัการปอ้งกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลแม่จัน



ผลผลิต
(หน่วยนับ)

กลยุทธ์ ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบแนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ค่าเปา้หมาย

1)เพิ่มประสิทธภิาพ 1.2) มีการกระจายอ านาจ (4) มาตรการการออกค าส่ัง ทกุส่วนราชการในหน่วยงานมีค าส่ัง ร้อยละ การปฏบิติัราชการ ทกุกอง
ระบบงานปอ้งกัน การตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง มอบหมายหน้าที่ การแบง่งานและมอบหมาย 100 ของเทศบาลเปน็ไป
การทจุริต อนุญาต อนุมัติ ปฏบิติัราชการแทน ของนายกเทศมนตรี หน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างมีประสิทธภิาพ

หรือการด าเนินการอื่นใด ปลัดเทศบาล และ รวดเร็ว 
ของผู้มีอ านาจใน อปท. หวัหน้าส่วนราชการ

1)เพิ่มประสิทธภิาพ 1.3) สร้างความโปร่งใสในการ (1) กิจกรรมการจัดท าแผน แผนการจัดหาวสัดุของทกุส านัก/กอง ร้อยละ การจัดหาพสัดุเปน็ไปอย่าง ทกุกอง
ระบบงานปอ้งกัน บริหารการเงิน งบประมาณ การใช้วสัดุของทกุส านัก/กอง 80 มีประสิทธภิาพเพราะมีการ
การทจุริต การจัดหาพสัดุ การใช้ประโยชน์ ก่อนการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในทรัพย์สินของทางราชการ วางแผนวา่จะใช้อะไร เทา่ไร
โดยยึดถือและปฏบิติัใหเ้ปน็ไปตาม (2) กิจกรรมการจัดท าแผน จ านวนพสัดุที่จัดซ้ือได้เปรียบเทยีบ ร้อยละ ท าใหก้ารจัดซ้ือ/จ้าง ทกุกอง
กฎหมาย ระเบยีบ กฎเกณฑ์ที่ การจัดหาพสัดุของหน่วยงาน กับแผนที่วางไว้ 100 เปน็ไปตามแผนที่วางไว้
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (ผด.1) และงานไม่กระจุกตัว

(3) กิจกรรมการรายงานผล หลังการจัดหาพสัดุทกุคร้ัง ร้อยละ การจัดซ้ือจัดจ้างเปน็ไปด้วย กองคลัง
การจัดหาพสัดุของหน่วยงาน มีการรายงานผล 80 ความโปร่งใสมีการรายงาน (ฝ่ายบริหารงานคลัง)
(ผด.3) ผลหลังจากจัดซ้ือจัดจ้าง
(4) กิจกรรมการเปดิเผยข้อมูล โครงการที่จัดซ้ือจัดจ้าง ร้อยละ การเปดิเผยข้อมูลโครงการ กองคลัง
การจัดซ้ือจัดจ้างรายโครงการ มีการเปดิเผยข้อมูล 100 ในวงกวา้งท าใหม้ีผู้เสนอ (ฝ่ายบริหารงานคลัง)
ผ่านเวบ็ไซด์หรือช่องทางอื่น ๆ ผ่านเวบ็ไซด์หรือช่องทางอื่น ๆ

(5) มาตรการแต่งต้ังตัวแทน ทกุชุมชนมีตัวแทนประชาคมได้รับ ร้อยละ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองคลัง
ประชาคมเข้าร่วมเปน็ แต่งต้ังเปน็คณะกรรมการ 100 การจัดหาพสัดุ (ฝ่ายบริหารงานคลัง)
คณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจ้าง จัดซ้ือ/จัดจ้าง

แผนปฏบิติัการปอ้งกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลแม่จัน หน้า 20
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ค่าเปา้หมาย

1)เพิ่มประสิทธภิาพ 1.4) สร้างความโปร่งใสในการ (1) กิจกรรมการพจิารณา มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพจิารณา 1 การพจิารณาเล่ือนขั้น ส านักปลัดเทศบาล 
ระบบงานปอ้งกัน บริหารงานบคุคลใหเ้ปน็ไปตามหลัก เล่ือนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง เล่ือนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง ค าส่ัง เงินเดือน ค่าตอบแทน (งานการเจ้าหน้าที)่
การทจุริต คุณธรรม ทั้งในเร่ืองการบรรจุ เล่ือนค่าตอบแทนประจ าปี  เล่ือนค่าตอบแทนประจ าปี เพิ่มค่าจ้างของบคุลากร

แต่งต้ัง โยกย้าย โอน เล่ือนต าแหน่ง ในรูปแบบคณะกรรมการ ในสังกัดเปน็ไป
เล่ือนขั้นเงินเดือน และการ อย่างโปร่งใส
มอบหมายงาน

(2) กิจกรรมการด าเนินการ มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพจิารณา ร้อยละ การเล่ือนระดับเปน็ไป
เล่ือนระดับพนักงานเทศบาล การเล่ือนระดับของพนักงานเทศบาล 100 ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม

ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์

2) สร้างกลไก 2.1) สร้างความโปร่งใสในการ (1) กิจกรรมการประชาสัมพนัธ์ มีช่องทางการประชาสัมพนัธคู่์มือ 1 เจ้าหน้าที่ใหบ้ริการอย่าง ส านักปลัดเทศบาล
การปอ้งกัน ใหบ้ริการสาธารณะ/บริการ คู่มือการใหบ้ริการประชาชน การใหบ้ริการประชาชน ช่องทาง เปน็ธรรม ไม่มีการทจุริต (งานประชาสัมพนัธ)์
เพื่อยับยั้งการทจุริต ประชาชนเพื่อใหเ้กิด ตาม พ.ร.บ.การอ านวย ตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวก ไม่เลือกปฏบิติั ผู้มารับบริการ

ความพงึพอใจแก่ประชาชน ความสะดวก ได้รับความสะดวกในการ
โดยทดัเทยีมกันและ ติดต่อราชการ
โดยไม่เลือกปฏบิติั (2) กิจกรรมการจัดท า มีการจัดท าลิงค์เวบ็ไซด์ศูนย์รวม 1 เจ้าหน้าที่สามารถให้ ส านักปลัดเทศบาล

ลิงค์เวบ็ไซด์ศูนย์รวมข้อมูล ข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ ของ ช่องทาง แนะน าเกี่ยวกับบริการที่ (งานประชาสัมพนัธ)์
เพื่อติดต่อราชการที่ www.info.go.th มาไวท้ี่เวบ็ไซด์ ประชาชนต้องการติดต่อได้
www.info.go.th ของเทศบาล www.maechan.go.th ประชาชนได้รับความสะดวก

(3) โครงการจ้างส ารวจความ จ านวนคร้ังที่จ้างส ารวจ ปลีะ ทต.แม่จันทราบผล ส านักปลัดเทศบาล
พงึพอใจของผู้รับบริการ ความพงึพอใจของผู้รับบริการ 1 คร้ัง ความพงึพอใจจาก

ในเขตเทศบาลต าบลแม่จัน การใหบ้ริการ

แผนปฏบิติัการปอ้งกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลแม่จัน หน้า 21
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ค่าเปา้หมาย

2) สร้างกลไก 2.1) สร้างความโปร่งใสในการ (4) กิจกรรมการใช้บตัรคิวในการ มีการจัดท าบตัรคิวส าหรับ ร้อยละ ผู้มารับบริการได้รับบริการ ทกุกอง
การปอ้งกัน ใหบ้ริการสาธารณะ/บริการ ติดต่อราชการ ผู้มารับบริการ 100 ตามล าดับ เทา่เทยีมกัน
เพื่อยับยั้งการทจุริต ประชาชนเพื่อใหเ้กิด ไม่มีการเลือกปฏบิติั

ความพงึพอใจแก่ประชาชน (5) กิจกรรมการใหบ้ริการ ร้อยละของประชาชนที่ยื่น ร้อยละ ประชาชนที่มายื่น กองช่าง
โดยทดัเทยีมกันและ ค าปรึกษาเกี่ยวกับ ขออนุญาติตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง 100 ขออนุญาติได้รับ
โดยไม่เลือกปฏบิติั  -พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522ได้รับบริการใหค้ าปรึกษา ความรู้และปฏบิติั

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

 (6) โครงการบริหารจัดการ ฌาปนสถานมีความพร้อม 1 ประชาชนใช้บริการ กองสาธารณสุชฯ
ฌาปนสถานเทศบาลต าบลแม่จัน ใหบ้ริการประชาชน แหง่ ฌาปนสถานสะดวก

เกิดความพงึพอใจ

(7) โครงการปอ้งกันและก าจัด มีการปอ้งกันควบคุมการเกิด 6 สามารถปอ้งกันและ กองสาธารณสุชฯ
โรคติดต่อจากแมลงและยุง โรคระบาดจากแมลงและยุง ชุมชน ควบคุมโรคติดต่อ

ในพื้นที่ได้

2) สร้างกลไก 2.2) จัดใหม้ีศูนย์ข้อมูล (1) กิจกรรมการปรับปรุง จ านวนคร้ังที่มีการปรับปรุง 1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักปลัดเทศบาล 
การปอ้งกัน ข่าวสารตามกฎหมายวา่ด้วย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาล คร้ัง ของเทศบาล (งานธรุการ)
เพื่อยับยั้งการทจุริต ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลต าบลแม่จัน ได้รับการปรับปรุง

ใหม้ีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น
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2) สร้างกลไก 2.2) จัดใหม้ีศูนย์ข้อมูล (2) กิจกรรมการใหค้วามรู้ มีช่องทางการเผยแพร่ความรู้ 1 ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัดเทศบาล 
การปอ้งกัน ข่าวสารตามกฎหมายวา่ด้วย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร คร้ัง ความเข้าใจในเร่ือง (งานประชาสัมพนัธ)์
เพื่อยับยั้งการทจุริต ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ของราชการ พ.ศ. 2540 ของราชการ พ.ศ. 2540 ของ พ.ร.บ.ข้อมูล

 -ผ่านเวบ็ไซด์ พ.ศ. 2540 ข่าวสารของราชการ
www.maechan.go.th พ.ศ. 2540

2.3) จัดใหม้ีการปดิประกาศ (1) มาตรการจัดใหม้ีช่องทาง ช่องทางที่ประชาชนสามารถ 1 ประชาชนมีช่องทาง ส านักปลัดเทศบาล
เผยแพร่ ข่าวสารเกี่ยวกับ ที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ช่องทาง ในการเข้าถึงข้อมูล (งานธรุการ)
การปฏบิติัราชการที่เปน็ ของเทศบาลต าบลแม่จัน ของทางเทศบาล ข่าวสารของเทศบาล
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน

2.4) ด าเนินการใหม้ีข้อตกลง (1) โครงการจัดท าบนัทกึ บนัทกึข้อตกลงการปฏบิติัราชการ ร้อยละ บคุลากรมีความตระหนัก ส านักปลัดเทศบาล
ระหวา่งบคุคลในองค์กร ข้อตกลงการปฏบิติัราชการ ของบคุลากรในสังกัด 100 ในเร่ืองของความซ่ือสัตย์ (งานการเจ้าหน้าที)่
ได้ปฏบิติัหน้าที่ราชการ ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ
 มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักการบริหารราชการ บา้นเมืองที่ช่วยปอ้งกัน
และการบริหารราชการ กิจการบา้นเมืองที่ดี การทจุริตในองค์กร
กิจการบา้นเมืองที่ดี

แผนปฏบิติัการปอ้งกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลแม่จัน หน้า 23
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3) พฒันานวตักรรม 3.1) พฒันาระบบสารสนเทศ (1) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลแผน ร้อยละ แผนการจัดหาพสัดุมีการ กองคลัง
และเทคโนโลย-ี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ แผนการจัดหาพสัดุ การจัดหาพสัดุ 100 เผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบ (ฝ่ายบริหารงานคลัง)
สารสนเทศเพื่อ การจัดหาพสัดุ และงบการเงิน และตรวจสอบได้
เพื่อลดปญัหา ผ่านเวบ็ไซด์ 
การทจุริต www.maechan.go.th (2) กิจกรรมการเผยแพร่ การเผยแพร่ข้อมูลราคากลาง ร้อยละ ข้อมูลราคากลางที่วงเงิน กองคลัง

ข้อมูลราคากลาง กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท 100 เกิน 100,000 บาท (ฝ่ายบริหารงานคลัง)
กรณีวงเงินเกิน ขึ้นไป  มีการเผยแพร่
100,000 บาท ขึ้นไป ใหป้ระชาชนทราบ

และตรวจสอบ

(3) กิจกรรมการเผยแพร่ การเผยแพร่ข้อมูลงบการเงินของ ร้อยละ งบการเงินของหน่วยงาน กองคลัง
ข้อมูลงบการเงิน หน่วยงาน 100 มีการเผยแพร่ใหป้ระชาชน (ฝ่ายบริหารงานคลัง)

ทราบและตรวจสอบได้

4) พฒันารูปแบบ 4.1) พฒันาและยกระดับรูปแบบ (1) กิจกรรมสร้างค่านิยม จ านวนคร้ังที่เผยแพร่ค่านิยมต่อต้าน 2 ประชาชนมีค่านิยม ส านักปลัดเทศบาล 
การส่ือสารสาธารณ- การส่ือสารสาธารณะเพื่อ ต่อต้านการทจุริตผ่านเวบ็ไซด์ การทจุริตผ่านช่องทางสารสนเทศ คร้ัง ในการร่วมต่อต้าน (งานประชาสัมพนัธ)์
เชิงสร้างสรรค์ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ของเทศบาลที่ ของหน่วยงาน การทจุริตของคนในชาติ
เพื่อปรับเปล่ียน www.maechang.go.th
พฤติกรรม
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5)พฒันาสมรรถนะ 5.1) สร้างจิตส านึกและ (1) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จ านวนคร้ังที่จัดโครงการส่งเสริม 1 ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม ส านักปลัดเทศบาล 
และองค์ความรุ้ ความตระหนักในการปฏบิติั จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม คร้ัง คุณธรรม จริยธรรม (งานการเจ้าหน้าที)่
เชิงสร้างสรรค์ ราชการตามอ านาจหน้าที่ให้  -จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรม  มีจิตส านึกและความตระหนัก
ของบคุลากร บงัเกิดประโยชน์สุขแก่ จริยธรรม สมาชิกสภาเทศบาล ในการปฏบิติัราชการใหเ้กิด
ด้านการปอ้งกัน ประชาชนในทอ้งถิ่น คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ประโยชน์แก่ประชาชน
การทจุริต พนักงานจ้างในสังกัด

(2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จ านวนคร้ังที่มีการเน้นย้ าคุณธรรม 4 ผู้เข้าร่วมประชุม ส านักปลัดเทศบาล 
จริยธรรม ในการท างาน จริยธรรม ระเบยีบวนิัยในการท างาน คร้ัง มีความตระหนัก (งานการเจ้าหน้าที)่
 -เน้นย้ าคุณธรรม จริยธรรม ในการประชุมประจ าเดือนระหวา่ง ในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม
ระเบยีบวนิัย การท างาน  ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ระเบยีบวนิัยในการท างาน
ในการประชุมประจ าเดือน พนักงานจ้าง ในสังกัด มีจิตส านึกที่ดีในการท างาน
ระหวา่งคณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบาลต าบลแม่จัน เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ลูกจ้าง พนักงานจ้างในสังกัด

5.2) สร้างจิตส านึกและ (1) กิจกรรมเน้นย้ าใหม้ีประพฤติ จ านวนคร้ังที่มีการเน้นย้ าใหบ้คุลากร 1 บคุลากรในสังกัด ส านักปลัดเทศบาล 
ความตระหนักในการประพฤติ ปฏบิติัตามประมวลจริยธรรม ในสังกัดประพฤติ ปฏบิติัตามประมวล คร้ัง ไม่ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม (งานการเจ้าหน้าที)่
ตามประมวลจริยธรรม ของข้าราชการเทศบาล จริยธรรมของข้าราชการเทศบาล- ขององค์กร

เทศบาลต าบลแม่จัน ต าบลแม่จัน
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5.4 ยุทธศาสตร์ที ่4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
เป้าหมาย 1. การปฏิบัตงิานดา้นการปราบปรามการทุจริตมคีวามรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ
             2.คดกีารทุจริตและการกระท าทุจริตลดลง

ผลผลิต
(หน่วยนับ)

1) ปรับปรุงระบบรับเร่ือง 1.1) มีช่องทางใหป้ระชาชน (1) กิจกรรมการจัดใหม้ีช่องทาง ส านักปลัดเทศบาล
ร้องเรียนการทจุริตใหม้ี ในทอ้งถิ่นสามารถร้องเรียน/ การรับเร่ืองราวร้องทกุข์
ประสิทธภิาพ ร้องทกุข์ได้โดยสะดวก 1.1  ตู้ ป.ณ. 77 มีตู้ไปรษณีย์รับเร่ืองราวร้องทกุข์ 1 ตู้ ประชาชนสามารถ (งานธรุการ)

1.2  สายด่วนนายกเทศมนตรี มีสายด่วนนายกเทศมนตรี 1 เลขหมาย แจ้งเร่ืองราวเกี่ยวกับ (งานประชาสัมพนัธ)์
1.3  ตู้รับฟงัความคิดเหน็ มีตู้รับฟงัความคิดเหน็ 1 ตู้ การร้องทกุข์อย่าง (งานประชาสัมพนัธ)์
1.4  ผ่านเว็บบอร์ด www.maechan.go.th มีเวบ็บอร์ด www.maechan.go.th 1 เวบ็บอร์ด สะดวกเพราะมี (งานประชาสัมพนัธ)์
1.5  ผ่าน FB เทศบาลต าบลแม่จัน มี Face book  ทต.แม่จัน 1 user หลายช่องทาง (งานประชาสัมพนัธ)์
1.6  ผ่าน Line กลุ่มคณะกรรมการชุมชนมี Line  กลุ่มคณะกรรมการชุมชนฯ 1 กลุ่ม (งานพฒันาชุมชน)
       เทศบาลต าบลแม่จัน

(2) กิจกรรมจัดท าแผนผังขั้นตอน/ มีแผนผังขั้นตอน/กระบวนการ 1 ประชาชนรู้ขั้นตอน ส านักปลัดเทศบาล
กระบวนการร้องเรียนร้องทกุข์ การรับแจ้งเร่ืองราวร้องทกุข์ จุด ในการร้องทกุข์ (งานธรุการ)
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กลยุทธ์ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ค่าเปา้หมาย

ผลลัพธ์



ผลผลิต
(หน่วยนับ)

กลยุทธ์ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ค่าเปา้หมาย

ผลลัพธ์

2) การสร้างความเชื่อมั่น 2.1) ด าเนินการใหม้ีเจ้าหน้าที่ (1) กิจกรรมการแต่งต้ังคณะกรรมการ คณะกรรมการจริยธรรมของเทศบาล 1 มีคณะกรรมการ ส านักปลัดเทศบาล
และความไวว้างใจต่อระบบที่รับผิดชอบด าเนินการ จริยธรรมของเทศบาลต าบลแม่จัน คณะ จริยธรรมท าหน้าที่ (งานนิติการ)
การรับเร่ืองร้องเรียน ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย ก ากับดูแลใหป้ฏบิติั

กรณีมีเร่ืองร้องเรียน กล่าวหา ตามประมวล
บคุคลในสังกัดเทศบาลต าบล- จริยธรรรฯ
แม่จันที่ปฏบิติัราชการตาม (2) กิจกรรมการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับเร่ือง ค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับเร่ือง 1 มีเจ้าหน้าที่รับเร่ือง ส านักปลัดเทศบาล
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ ร้องเรียนประจ าศูนย์ด ารงธรรม ร้องเรียนประจ าศูนย์ด ารงธรรม ค าส่ัง ร้องเรียนประจ าศูนย์ (งานธรุการ)

เทศบาลต าบลแม่จัน เทศบาลต าบลแม่จัน ด ารงธรรมของ
เทศบาลต าบลแม่จัน

2.2) มีรายงานหรือแจ้งเปน็ (1) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบให้ มีการรายงานผลการตรวจสอบ ร้อยละ ผู้ร้องเรียนร้องทกุข์ ทกุกอง
ลายลักษณ์อักษรใหป้ระชาชน ผู้ร้องเรียน/ร้องทกุข์ ใหผู้้เร้องเรียน ข้อเทจ็จริงใหผู้้ร้องเรียนทราบ 100 ได้รับทราบผลการ
ผู้ร้องเรียน/ร้องทกุข์ได้ทราบ /ร้องทกุข์ทราบ แก้ไขปญัหาที่ร้องทกุข์
ถึงการได้รับเร่ืองระยะเวลา
และผลการด าเนินการเกี่ยวกับ
เร่ืองและผลการด าเนินการ
เกี่ยวกับร้องร้องเรียน/ร้องทกุข์
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ประกาศเทศบาลต าบลต าบลแม่จัน 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

************************************ 

 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑  ตุลาคม ๒๕๕๙  ได้ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ        
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  และให้หน่วยงานภาครัฐ
แปลงแนวทางมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯไปสู่การปฏิบัติ นั้น  

 เทศบาลต าบลแม่จันได้จัดท า แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖ 2 เพื่อใช้ เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและ
บุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นท่ีจะน า
หน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
ปราศจากการทุจริต เพ่ือปฏิบัติตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

ดังนั้น เทศบาลต าบลต าบลแม่จัน จึงประกาศใช้ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 
   ประกาศ  ณ  วันที่     27   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 
                                         (นางสาวปิยนุช  ไชยกุล)     
                                                             นายกเทศมนตรีต าบลแม่จัน 
 
 


