


5.1 ยุทธศาสตรที่ 1 "สรางสังคมที่ไมตอการทุจริต"

เปาหมาย "สรางสังคมที่ไมทนและไมเพิกเฉยตอปญหาการทุจริตและรวมตานทุจริตในทุกรูปแบบ

แลวเสร็จ อยูระหวาง

ดําเนินการ

1.ปรับฐานความคิด 1.1) สรางจิตสํานึกและ (1) กิจกรรมการนําหลักสูตรโตไปไมโกง ศพด.ทต.แมจัน 

ทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย ความตระหนักในความ ไปปรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ใหสามารถแยกระหวาง ซื่อสัตยสุจริต ตําบลแมจัน

ผลประโยชนสวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวม

(2) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองการศึกษา 
 -จัดกิจกรรม/อบรมสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมใหกับประชาชนและ

เยาวชนในเขตเทศบาล

(3) โครงการหนูนอยประชาธิปไตย ศพด.ทต.แมจัน 

บัญชีสรุปการดํานินการตามแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต

หมายเหตุแนวทางตามกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการกลยุทธ

การดําเนินการ

และประพฤติมิชอบ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

***รายละเอียดการดําเนินกิจกรรมปรากฎตามบันทึกรายงานผลของแตละสวนราชการ

หนวยงานรับผิดชอบ

จัดกิจกรรมตลอดปการศึกษา สอดแทรกใน ๖ กิจกรรมหลักของแตละวัน



แลวเสร็จ อยูระหวาง

ดําเนินการ

หมายเหตุแนวทางตามกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการกลยุทธ

การดําเนินการ

หนวยงานรับผิดชอบ

1.ปรับฐานความคิด 1.2) สรางจิตสํานึกและ (1) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ ศพด.ทต.แมจัน 
ทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย ความตระหนักในการ การสอดแทรกคุณธรรม

ใหสามารถแยกระหวาง ตอตานการทุจริต จริยธรรมใหแกเด็กนักเรียน

ผลประโยชนสวนตนและ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ผลประโยชนสวนรวม เทศบาลตําบลแมจัน

(2) นําแนวทางการจัดกิจกรรม ศพด.ทต.แมจัน 
เสริมหลักสูตรเพื่อสราง

ตระหนักรูและมีสวนรวมในการ

ปองกันการทุจริตสําหรับ

นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลแมจัน

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

จิตสาธารณะ

(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก กองการศึกษา 
และเยาวชน

(3) โครงการจัดกิจกรรม กองการศึกษา 
วันเยาวชนแหงชาติ



แลวเสร็จ อยูระหวาง

ดําเนินการ

หมายเหตุแนวทางตามกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการกลยุทธ

การดําเนินการ

หนวยงานรับผิดชอบ

1.ปรับฐานความคิด 1.4) ยกยองเชิดชูเกียรติ (1) โครงการสงเสริมคุณธรรม ศพด.ทต.แมจัน 
ทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย ความซื่อสัตย สุจริต จริยธรรม

ใหสามารถแยกระหวาง มีคุณธรรม จริยธรรม

ผลประโยชนสวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวม (2) โครงการบุคคลตนแบบ สํานักปลัดเทศบาล 
ดานการรักษาวินัย (งานการเจาหนาที)่

ในการปฏิบัติราชการ

2.สงเสริมใหมีระบบและ 2.1) สรางจิตสํานึกและ (1) โครงการสงเสริมคุณธรรม กองการศึกษา 
กระบวนการกลอมเกลา ความตระหนักในการ จริยธรรม 

ทางสังคมเพื่อตอตาน ตอตานการทุจริต  -จัดกิจกรรม/อบรมสงเสริมคุณธรรม

การทุจริตในภาค จริยธรรมใหกับประชาชนและ

ประชาชน และเยาวชนในเขตเทศบาล

2.2) สรางจิตสํานึกและ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ กองคลัง 
ความตระหนักในการ การจัดเก็บภาษี (ฝายพัฒนารายได)

รักษาประโยชนสาธารณะ

(2) โครงการจัดเก็บภาษี กองคลัง 
ดวยความโปรงใส (ฝายพัฒนารายได)

(3) โครงการ ลดและคัดแยกขยะ กองสาธารณสุขฯ 



แลวเสร็จ อยูระหวาง

ดําเนินการ

หมายเหตุแนวทางตามกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการกลยุทธ

การดําเนินการ

หนวยงานรับผิดชอบ

3.ประยุกตหลักปรัชญา 3.1) สรางจิตสํานึกและ (1) กิจกรรมการรวบรวมองคความรู สํานักปลัดเทศบาล 
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ ความตระหนักในการ เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งานประชาสัมพันธ)

เปนเครื่องมือตอตาน ปฏิบัติตนตามหลัก บน website เทศบาล

การทุจริต เศรษฐกิจพอเพียง www.maechan.go.th

3.2) ยกยองเชิดชูเกียรติ (1) โครงการประเพณีวันสงกรานต กองการศึกษา 
ผูที่ใหความชวยเหลือ  -กิจกรรมมอบเกียรติบัตรยกยอง

การสาธารณะ ยกยองเชิดชูเกียรติผูสูงอายุ

ของทองถิ่น ที่มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

3.3) ยกยองชูเกียรติ  -กิจกรรมมอบเกียรติบัตรผูสูงอายุ
ผูทีดํารงตนตามหลัก ทีเปนตนแบบดานการดํารงตน
เศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

4.เสริมพลังการมีสวนรวม4.1) สรางพลังชุมชน (1) กิจกรรมการแตงตั้ง สํานักปลัดเทศบาบล 
ของชุมชนและบูรณาการ รวมเฝาระวังการทุจริต อาสาสมัครการทุจริตในหมูบาน/ (งานนิติการ)

ทุกภาคสวนเพื่อตอตาน ชุมชน

การทุจริต

(2) กิจกรรมการจัดใหมีชองทาง สํานักปลัดเทศบาล 
การแจงขอมูลกรณีพบเห็นการทุจริต (งานประชาสัมพันธ)

4.เสริมพลังการมีสวนรวม4.2) บูรณาการ (1) กิจกรรมการให สํานักปลัดเทศบาล 
ของชุมชนและบูรณาการ ทุกภาคสวนเพื่อตอตาน ในการรวมขับเคลื่อน (งานนิติการ)

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


แลวเสร็จ อยูระหวาง

ดําเนินการ

หมายเหตุแนวทางตามกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการกลยุทธ

การดําเนินการ

หนวยงานรับผิดชอบ

ทุกภาคสวนเพื่อตอตาน การทุจริต ภารกิจของศูนยยุติธรรม

การทุจริต ชุมชน เชน 

 -การเขารวมประชุม

 -การใหความรวมมือในการดําเนิน

กิจกรรมที่อยูในอํานาจหนาที่

ของศูนยยุติธรรม

 -การประชาสัมพันธ

ภารกิจอํานาจหนาที่

ของศูนยยุติธรรมชุมชน

(2) กิจกรรมการจัดทํา ทุกกอง 
แผนปฏิบัติการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต

(2) กิจกรรมการใหความรวมมือกับหนวย ทุกกอง 
ตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจ

หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล

การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลแมจัน



5.2 ยุทธศาสตรที่ 2 "สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย"

เปาหมาย 1.ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

             2.สงเสริมใหนโยบายสาธารณะเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

แลวเสร็จ อยูระหวาง

ดําเนินการ

1) วางมาตรการเสริม 1.1) แสดงเจตจํานงทาง (1) ผูบริหารประกาศเจตจํานง สํานักปลัดเทศบาล 
ในการสกัดกั้น การเมืองในการตอตาน ในการตอตานการทุจริต หรือ (งานนิติการ)

การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตของผูบริหาร  ประชาสัมพันธการประกาศ

บนฐานธรรมาภิบาล เจตจํานงในการตอตาน

การทุจริตของผุบริหาร

1.2) ดําเนินการใหประชาชน (1) โครงการจัดทําแผน สํานักปลัดเทศบาบล 
มีสวนรวมในการจัดทําแผน พัฒนาเทศบาล (งานวิเคราะหนโยบาย

พัฒนาเทศบาล การจัดทํา  -กิจกรรมประชุมประชาคม และแผน)

งบประมาณ หมูบานและประชาคมตําบล

ประจําป

(2) มาตรการแตงตั้งตัวแทน ศพด.ทต.แมจัน 
ผูปกครองเขารวมเปน

คณะกรรมการ

บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลแมจัน

กลยุทธ หมายเหตุแนวทางตามกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หนวยงานรับผิดชอบ

การดําเนินการ



แลวเสร็จ อยูระหวาง

ดําเนินการ

กลยุทธ หมายเหตุแนวทางตามกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หนวยงานรับผิดชอบ

การดําเนินการ

1) วางมาตรการเสริม 1.3) มีกระบวนการรับฟง (1) มาตรการจัดใหมีการรับฟง สวนราชการ 
ในการสกัดกั้นการทุจริต ความคิดเห็นของประชาชน ความคิดเห็นของประชาชน เจาของโครงการ

เชิงนโยบาย ในการดําเนินกิจการ (ประชาพิจารณ) 

บนฐานธรรมาภิบาล ตามอํานาจหนาที่ของ อปท. กอนดําเนินโครงการ

โดยเฉพาะการดําเนินกิจการ ที่กระทบตอความเปนอยูและ

ที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู สุขอนามัยของประชาชน

และสุขอนามัยของประชาชน

ในทองถิ่น

2) พัฒนานวัตกรรม 2.1) มีการจัดทําและรายงาน (1) กิจกรรมการจัดทํารายงาน ทุกกอง 
สําหรับการรายงาน การจัดทําระบบควบคุมภายในให การควบคุมภายใน

และตรวจสอบ ผูกํากับดูแล ระดับหนวยงานยอย

ธรรมาภิบาลในการ

ในการนํานโยบาย (2) กิจกรรมการจัดทํารายงาน สํานักปลัดเทศบาล 
ไปปฏิบัติ การควบคุมภายในระดับองคกร (งานนิติการ)

2.2) มีการติดตามประเมินผล (1) กิจกรรมติดตามประเมินผล ทุกกอง 
ระบบควบคุมภายในโดยดําเนินการ การควบคุมภายใน

ใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง ระดับหนวยงานยอย

หรือบริหารความเสี่ยง และ

รายงานผลการติดตาม

การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง

ควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล



แลวเสร็จ อยูระหวาง

ดําเนินการ

กลยุทธ หมายเหตุแนวทางตามกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หนวยงานรับผิดชอบ

การดําเนินการ

2) พัฒนานวัตกรรม 2.3) ดําเนินการใหประชาชน (1) มาตรการแตงตั้งตัวแทน สํานักปลัดเทศบาล 
สําหรับการรายงาน มีสวนรวมตรวจสอบและ ประชาคมเปนคณะกรรมการ (งานวิเคราะหนโยบายและ

และตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล แผน)

ธรรมาภิบาลในการ แผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน

ในการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติ (2) มาตรการแตงตั้งตัวแทน กองการศึกษา 
ประชาชนเปนคณะกรรมการ

ประเมินผลการจัดโครงการ

3) สงเสริมใหมี 3.1) เผยแพรองคความรู (1) กิจกรรมเนนย้ําใหศึกษา สํานักปลัดเทศบาล 
การศึกษาวิเคราะห เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน คูมือการทํางานเพื่อปองกัน (งานนิติการ)

ติดตามและตรวจสอบ ในการทํางาน ผลประโยชนทับซอน

การทุจริตเชิงนโยบาย ของหนวยงาน

ใน อปท. (2) กิจกรรมการใหความรู สํานักปลัดเทศบาล 
ความเขาใจเกี่ยวกับการ (งานนิติการ)

การปองกันผลประโยชน

ทับซอนในการทํางาน

(3) กิจกรรมการกําหนดแนวทาง กองคลัง 
หรือกระบวนการตรวจสอบ (ฝายบริหารงานคลัง)

ความเกี่ยวของระหวางเจาหนาที่

และผูเสนอราคาเพื่อปองกัน

เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน



แลวเสร็จ อยูระหวาง

ดําเนินการ

กลยุทธ หมายเหตุแนวทางตามกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หนวยงานรับผิดชอบ

การดําเนินการ

3) สงเสริมใหมี 3.2) สงเสริมใหประชาชน (1) กิจกรรมการเผยแพรขอมูล สํานักปลัดเทศบาล 
การศึกษาวิเคราะห มีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแล การบริหารงานบุคคล (งานการเจาหนาที)่

ติดตามและตรวจสอบ การบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ ดานแผนอัตรากําลัง 3 ป

การทุจริตเชิงนโยบาย การบรรจุแตงตั้ง โอน ยาย 

ใน อปท. ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง

3.3) สงเสริมใหประชาชน (1) กิจกรรมการรายงานผล กองคลัง 
มีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ การใชจายเงินใหประชาชน (ฝายบริหารงานคลัง)

ดูแลการบริหารงบประมาณ ไดทราบ

การรับ-จายเงิน

การหาประโยชนจากทรัพยสิน (2) กิจกรรมการแตงตั้งตัวแทน กองคลัง 
ของทางราชการ ภาคประชาชนรวมเปน (ฝายพัฒนารายได)

คณะกรรมการหาผลประโยชน

จากทรัพยสินของทางราชการ

3.4) สงเสริมใหประชาชน (1) กิจกรรมการจัดหา กองคัง 
มีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง (ฝายบริหารงานคลัง)

ดูแลการจัดหาพัสดุ จากตัวแทนประชาคม/ชุมชน

(2) กิจกรรมการใหความรู กองคลัง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ฝายบริหารงานคลัง)

และคณะกรรมการตรวจการจาง



แลวเสร็จ อยูระหวาง

ดําเนินการ

กลยุทธ หมายเหตุแนวทางตามกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หนวยงานรับผิดชอบ

การดําเนินการ

3) สงเสริมใหมี 3.4) สงเสริมใหประชาชน (3) กิจกรรมการสงเสริม กองคลัง 
การศึกษาวิเคราะห มีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ การมีสวนรวมของประชาชน (ฝายบริหารงานคลัง)

ติดตามและตรวจสอบ ดูแลการจัดหาพัสดุ ในการจัดซื้อจัดจาง

การทุจริตเชิงนโยบาย  -การประชาสัมพันธ

ใน อปท. การตรวจรับงานจางให

ประชาชนในพื้นที่ทราบ

(4) โครงการอบรมใหความรู กองคลัง 
เกี่ยวกับการพัสดุ (ฝายบริหารงานคลัง)

3.5) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ (2) โครงการฝกอบรม สัมมนา สํานักปลัดเทศบาล  -  - นโยบายผูบริหาร

สมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู และเพิ่มศักยภาพบุคลากร เปลี่ยน

ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ เทศบาลตําบลแมจัน

ใหเปนไปตามกฎหมาย

ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว

3) สงเสริมใหมี 3.6) สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่น (1) มาตรการแตงตั้ง สํานักปลัดเทศบาล 
การศึกษาวิเคราะห ใหมีบทบาทในการตรวจสอบ สภาเทศบาลตําบลแมจัน (งานวิเคราะหนโยบายฯ)

ติดตามและตรวจสอบ การปฏิบัติงานของฝายบริหาร รวมเปนคณะกรรมการ

การทุจริตเชิงนโยบาย ตามกระบวนการและวิธีการ ติดตามและประเมินผล

ที่กฎหมาย ที่เกี่ยวของไดกําหนดไว แผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน

โดยไมฝกใฝฝายใด



แลวเสร็จ อยูระหวาง

ดําเนินการ

กลยุทธ หมายเหตุแนวทางตามกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หนวยงานรับผิดชอบ

การดําเนินการ

(2) กิจกรรมการมีสวนรวมในการ สํานักปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล (งานเลขานุการสภา)

 -การแตงตั้งคณะกรรมการ

แปรญัตติ

 -การแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม

สภาเทศบาล

(3) กิจกรรมการจัดทําเอกสาร สํานักปลัดเทศบาล 
ระเบียบที่ใชในการประชุม (งานเลขานุการสภา)

สภาเทศบาลใหกับสมาชิกสภาฯ

เพื่อใชในการประชุม



5.3 ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก

เปาหมาย 1. กลไกการปองกันการทุจริตมีความเทาทันตอสถานการณการทุจริต เปลี่ยนแปลงสูกระบวนการทํางานเชิงรุก สามารถปองกันการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ

           2. การทุจริตลดนอยลงหรือไมเกิดการทุจริต

แลวเสร็จ อยูระหวาง หมายเหตุ

ดําเนินการ

1)เพิ่มประสิทธิภาพ 1.1) มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอน (1) กิจกรรมการจัดทําแผนผังกําหนด ทุกกอง 
ระบบงานปองกัน และระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับ ขั้นตอนการทํางาน สํานักปลัดเทศบาล

การทุจริต การบริการประชาชนรายละเอียดที่ (งานประชาสัมพันธ)

เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย

ณ ที่ทําการและในระบบเครือขาย

สารสนเทศของ อปท.

1.2) มีการกระจายอํานาจ (1) มาตรการการมอบอํานาจ สํานักปลัดเทศบาล 
การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง ของนายกเทศมนตรี

อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน ใหรองนายกเทศมนตรี

หรือการดําเนินการอื่นใด

ของผูมีอํานาจใน อปท. (2) มาตรการมอบอํานาจ กองชาง 
เจาพนักงานทองถิ่น

ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2523

(3) มาตรการมอบอํานาจ กองสาธารณสุขฯ 
เจาพนักงานทองถิ่น

ตามพระราชบัญญัติ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535

กลยุทธ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หนวยงานรับผิดชอบ

การดําเนินการ



แลวเสร็จ อยูระหวาง หมายเหตุ

ดําเนินการ

กลยุทธ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หนวยงานรับผิดชอบ

การดําเนินการ

1)เพิ่มประสิทธิภาพ 1.2) มีการกระจายอํานาจ (4) มาตรการการออกคําสั่ง ทุกกอง 
ระบบงานปองกัน การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง มอบหมายหนาที่ของนายกเทศมนตรี

การทุจริต อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาล และ

หรือการดําเนินการอื่นใด หัวหนาสวนราชการ

ของผูมีอํานาจใน อปท.

1)เพิ่มประสิทธิภาพ 1.3) สรางความโปรงใสในการ (1) กิจกรรมการจัดทําแผน ทุกกอง 
ระบบงานปองกัน บริหารการเงิน งบประมาณ การใชวัสดุของทุกสํานัก/กอง 

การทุจริต การจัดหาพัสดุ การใชประโยชน กอนการจัดซื้อจัดจาง

ในทรัพยสินของทางราชการ

โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตาม (2) กิจกรรมการจัดทําแผน ทุกกอง 
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่ การจัดหาพัสดุของหนวยงาน 

เกี่ยวของอยางเครงครัด (ผด.1)

(3) กิจกรรมการรายงานผล กองคลัง 
การจัดหาพัสดุของหนวยงาน (ฝายบริหารงานคลัง)

(ผด.3)

(4) กิจกรรมการเปดเผยขอมูล กองคลัง 
การจัดซื้อจัดจางรายโครงการ (ฝายบริหารงานคลัง)

ผานเว็บไซดหรือชองทางอื่น ๆ

(5) มาตรการแตงตั้งตัวแทน กองคลัง 
ประชาคมเขารวมเปน (ฝายบริหารงานคลัง)

คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจาง



แลวเสร็จ อยูระหวาง หมายเหตุ

ดําเนินการ

กลยุทธ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หนวยงานรับผิดชอบ

การดําเนินการ

1)เพิ่มประสิทธิภาพ 1.4) สรางความโปรงใสในการ (1) กิจกรรมการพิจารณา สํานักปลัดเทศบาล 
ระบบงานปองกัน บริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลัก เลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มคาจาง (งานการเจาหนาที)่

การทุจริต คุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ เลื่อนคาตอบแทนประจําป

แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง ในรูปแบบคณะกรรมการ

เลื่อนขั้นเงินเดือน และการ

มอบหมายงาน

(2) กิจกรรมการดําเนินการ สํานักปลัดเทศบาล

เลื่อนระดับพนักงานเทศบาล (งานการเจาหนาที)่

2) สรางกลไก 2.1) สรางความโปรงใสในการ (1) กิจกรรมการประชาสัมพันธ สํานักปลัดเทศบาล 
การปองกัน ใหบริการสาธารณะ/บริการ คูมือการใหบริการประชาชน (งานประชาสัมพันธ)

เพื่อยับยั้งการทุจริต ประชาชนเพื่อใหเกิด ตาม พ.ร.บ.การอํานวย

ความพึงพอใจแกประชาชน ความสะดวก

โดยทัดเทียมกันและ

โดยไมเลือกปฏิบัติ (2) กิจกรรมการจัดทํา สํานักปลัดเทศบาล 
ลิงคเว็บไซดศูนยรวมขอมูล (งานประชาสัมพันธ)

เพื่อติดตอราชการที่ 

www.info.go.th

(3) โครงการจางสํารวจความ สํานักปลัดเทศบาบล 
พึงพอใจของผูรับบริการ

ในปงบประมาณ 2561 ไมมีผูมีคุณสมบัติ

ที่จะเลื่อนระดับ



แลวเสร็จ อยูระหวาง หมายเหตุ

ดําเนินการ

กลยุทธ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หนวยงานรับผิดชอบ

การดําเนินการ

2) สรางกลไก 2.1) สรางความโปรงใสในการ (4) กิจกรรมการใชบัตรคิวในการ ทุกกอง 
การปองกัน ใหบริการสาธารณะ/บริการ ติดตอราชการ

เพื่อยับยั้งการทุจริต ประชาชนเพื่อใหเกิด

ความพึงพอใจแกประชาชน (5) กิจกรรมการใหบริการ กองชาง 
โดยทัดเทียมกันและ คําปรึกษาเกี่ยวกับ

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

 -พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

 -กฎหมายผังเมืองรวมชุมชน

 (6) โครงการบริหารจัดการ กองสาธารณสุขฯ 
ฌาปนสถานเทศบาลตําบลแมจัน

(7) โครงการปองกันและกําจัด กองสาธารณสุขฯ 
โรคติดตอจากแมลงและยุง

2) สรางกลไก 2.2) จัดใหมีศูนยขอมูล (1) กิจกรรมการปรับปรุง สํานักปลัดเทศบาล 
การปองกัน ขาวสารตามกฎหมายวาดวย ศูนยขอมูลขาวสารของ (งานธุรการ)

เพื่อยับยั้งการทุจริต ขอมูลขาวสารของทางราชการ เทศบาลตําบลแมจัน

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



แลวเสร็จ อยูระหวาง หมายเหตุ

ดําเนินการ

กลยุทธ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หนวยงานรับผิดชอบ

การดําเนินการ

2) สรางกลไก 2.2) จัดใหมีศูนยขอมูล (2) กิจกรรมการใหความรู สํานักปลัดเทศบาล 
การปองกัน ขาวสารตามกฎหมายวาดวย ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร (งานประชาสัมพันธ)

เพื่อยับยั้งการทุจริต ขอมูลขาวสารของทางราชการ ของราชการ พ.ศ. 2540 

 -ผานเว็บไซด 

www.maechan.go.th

2.3) จัดใหมีการปดประกาศ (1) มาตรการจัดใหมีชองทาง สํานักปลัดเทศบาล 
เผยแพร ขาวสารเกี่ยวกับ ที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร (งานธุรการ)

การปฏิบัติราชการที่เปน ของเทศบาลตําบลแมจัน

ประโยชนกับการมีสวนรวม

ตรวจสอบของประชาชน

3) พัฒนานวัตกรรม 3.1) พัฒนาระบบสารสนเทศ (1) กิจกรรมการเผยแพรขอมูล กองคลัง 
และเทคโนโลย-ี เพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ แผนการจัดหาพัสดุ (ฝายบริหารงานคลัง)

สารสนเทศเพื่อ การจัดหาพัสดุ และงบการเงิน

เพื่อลดปญหา ผานเว็บไซด 

การทุจริต www.maechan.go.th (2) กิจกรรมการเผยแพร กองคลัง 
ขอมูลราคากลาง (ฝายบริหารงานคลัง)

กรณีวงเงินเกิน 

100,000 บาท ขึ้นไป

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


แลวเสร็จ อยูระหวาง หมายเหตุ

ดําเนินการ

กลยุทธ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หนวยงานรับผิดชอบ

การดําเนินการ

3) พัฒนานวัตกรรม 3.1) พัฒนาระบบสารสนเทศ (3) กิจกรรมการเผยแพร กองคลัง 
และเทคโนโลย-ี เพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ ขอมูลงบการเงิน (ฝายบริหารงานคลัง)

สารสนเทศเพื่อ การจัดหาพัสดุ และงบการเงิน

เพื่อลดปญหา ผานเว็บไซด 

การทุจริต www.maechan.go.th

4) พัฒนารูปแบบ 4.1) พัฒนาและยกระดับรูปแบบ (1) กิจกรรมสรางคานิยม สํานักปลัดเทศบาล 
การสื่อสารสาธารณ- การสื่อสารสาธารณะเพื่อ ตอตานการทุจริตผานเว็บไซด (งานประชาสัมพันธ)

เชิงสรางสรรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของเทศบาลที่ 

เพื่อปรับเปลี่ยน www.maechang.go.th

พฤติกรรม

5)พัฒนาสมรรถนะ 5.1) สรางจิตสํานึกและ (1) โครงการสงเสริมคุณธรรม สํานักปลัดเทศบาล 
และองคความรุ ความตระหนักในการปฏิบัติ จริยธรรม (งานการเจาหนาที)่

เชิงสรางสรรค ราชการตามอํานาจหนาที่ให  -จัดอบรมสงเสริมคุณธรรม  

ของบุคลากร บังเกิดประโยชนสุขแก จริยธรรม สมาชิกสภาเทศบาล 

ดานการปองกัน ประชาชนในทองถิ่น คณะผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง

การทุจริต พนักงานจางในสังกัด

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


แลวเสร็จ อยูระหวาง หมายเหตุ

ดําเนินการ

กลยุทธ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หนวยงานรับผิดชอบ

การดําเนินการ

5)พัฒนาสมรรถนะ 5.1) สรางจิตสํานึกและ (2) โครงการสงเสริมคุณธรรม สํานักปลัดเทศบาล 
และองคความรุ ความตระหนักในการปฏิบัติ จริยธรรม ในการทํางาน (งานการเจาหนาที)่

เชิงสรางสรรค ราชการตามอํานาจหนาที่ให  -เนนย้ําคุณธรรม จริยธรรม 

ของบุคลากร บังเกิดประโยชนสุขแก ระเบียบวินัย การทํางาน  

ดานการปองกัน ประชาชนในทองถิ่น ในการประชุมประจําเดือน

การทุจริต ระหวางคณะผูบริหาร พนักงาน 

ลูกจาง พนักงานจางในสังกัด

5.2) สรางจิตสํานึกและ (1) กิจกรรมเนนย้ําใหมีประพฤติ สํานักปลัดเทศบาล 
ความตระหนักในการประพฤติ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม (งานการเจาหนาที)่

ตามประมวลจริยธรรม ของขาราชการเทศบาล

เทศบาลตําบลแมจัน



5.4 ยุทธศาสตรที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

เปาหมาย 1. การปฏิบัติงานดานการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

             2.คดีการทุจริตและการกระทําทุจริตลดลง

แลวเสร็จ อยูระหวาง หมายเหตุ

ดําเนินการ

1) ปรับปรุงระบบรับเรื่อง 1.1) มีชองทางใหประชาชน (1) กิจกรรมการจัดใหมีชองทาง สํานักปลัดเทศบาล

รองเรียนการทุจริตใหมี ในทองถิ่นสามารถรองเรียน/ การรับเรื่องราวรองทุกข

ประสิทธิภาพ รองทุกขไดโดยสะดวก 1.1  ตู ป.ณ. 77 (งานธุรการ) 
1.2  สายดวนนายกเทศมนตรี (งานประชาสัมพันธ) 
1.3  ตูรับฟงความคิดเห็น (งานประชาสัมพันธ) 
1.4  ผานเว็บบอรด www.maechan.go.th (งานประชาสัมพันธ) 
1.5  ผาน FB เทศบาลตําบลแมจัน (งานประชาสัมพันธ) 
1.6  ผาน Line กลุมคณะกรรมการชุมชน (งานพัฒนาชุมชน) 
       เทศบาลตําบลแมจัน

(2) กิจกรรมจัดทําแผนผังขั้นตอน/ สํานักปลัดเทศบาล 
กระบวนการรองเรียนรองทุกข (งานธุรการ)

2) การสรางความเชื่อมั่น 2.1) ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ (1) กิจกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการ สํานักปลัดเทศบาล 
และความไววางใจตอระบบ ที่รับผิดชอบดําเนินการ จริยธรรมของเทศบาลตําบลแมจัน (งานนิติการ)

การรับเรื่องรองเรียน ใหเปนไปตามกฎหมาย

กรณีมีเรื่องรองเรียน กลาวหา

บุคคลในสังกัดเทศบาลตําบล-

แมจันที่ปฏิบัติราชการตาม (2) กิจกรรมการแตงตั้งเจาหนาที่รับเรื่อง สํานักปลัดเทศบาล 

การดําเนินการ

กลยุทธ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หนวยงานรับผิดชอบ



แลวเสร็จ อยูระหวาง หมายเหตุ

ดําเนินการ

การดําเนินการ

กลยุทธ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หนวยงานรับผิดชอบ

อํานาจหนาที่โดยมิชอบ รองเรียนประจําศูนยดํารงธรรม (งานธุรการ)

เทศบาลตําบลแมจัน

2.2) มีรายงานหรือแจงเปน (1) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบให ทุกกอง 
ลายลักษณอักษรใหประชาชน ผูรองเรียน/รองทุกข ใหผูเรองเรียน

ผูรองเรียน/รองทุกขไดทราบ /รองทุกขทราบ

ถึงการไดรับเรื่องระยะเวลา

และผลการดําเนินการเกี่ยวกับ

เรื่องและผลการดําเนินการ

เกี่ยวกับรองรองเรียน/รองทุกข

(นางสาวปยนุช  ไชยกุล)

นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน
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