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  เทศบาลตําบลแม่จันได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความโปร่งใส สร้าง
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  ในการนี้  เทศบาลตําบลแม่จัน จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. ๒๕61-
๒๕๖4) ของเทศบาลตําบลแม่จันข้ึนเพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการอย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังสร้าง
องค์กรให้มีความโปร่งใส  มีคุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ เพ่ือป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตลอดจนการเปิดโอกาส ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ   
มิชอบในทางราชการของเทศบาลตําบลแม่จัน 
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บทนํา 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานท่ีอาจเก่ียวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ิน ได้แก่ การ
กระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์สําคัญ
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่
ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ

ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2)สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3)สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4)สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5)สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6)สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
7)สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน 
สาเหตุและปัจจัยท่ีนําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมายท่ีไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําให้
เกิดการทุจริต 

2) ส่ิงจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนข้ึน โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซ้ือ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

 
 
 



5) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ี
ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ทําให้เจ้าหน้าท่ีต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีตั้งมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมท่ีผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ีผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทําการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหาลําดับต้น 
ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วน                  
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของ
ทางราชการอยู่เสมอ ซ่ึงได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index –  CPI)ซ่ึงเป็นเครื่องมือท่ีใช้ประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International –  IT)พบว่า ผล
คะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 –  2558 อยู่ท่ี 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่
อันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ
มาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทย ปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ลําดับท่ี 101 จาก 
168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 

 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC)พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ีลดน้อยถอยลง สาเหตุท่ี
ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซ่ึงเป็นสังคม
ท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีทําให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้องยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติท่ี
ยอมรับได้ ซ่ึงนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานท่ีไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึง
ส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความ
เข้มแข็ง 

 

 

 



ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ี
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้าน
ทุจริต”มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้
กําหนดกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 –  2564) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ 

มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ท่ี 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) เทศบาลตําบลแม่จันจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความโปร่งใส 
สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต 4 
ปี (พ.ศ. 2561-2564)เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่าน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตําบลแม่จัน 
 2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลแม่จันรวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลตําบลแม่จันเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good 
Governance)  

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม(people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลแม่จัน 

 



5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลแม่จัน 

 

4. เป้าหมาย 
 1)ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลแม่จันรวมถึงประชาชนใน
ท้องถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถ่ิน 
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์และ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เทศบาลตําบลแม่จันมีเครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเก่ียวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
 3) เทศบาลตําบลแม่จันมีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 4) เทศบาลตําบลแม่จันมีกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม 
 5) เทศบาลตําบลแม่จันมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5. ประโยชน์ของการจัดทําแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลแม่จันรวมถึงประชาชนใน
ท้องถ่ินมีจิตสํานึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต
(Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 2) เทศบาลตําบลแม่จัน สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี
จิตสํานึกรักท้องถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลแม่จันท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) เทศบาลตําบลแม่จัน มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและ
ให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์องค์กร 
  

“แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นําเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง” 
 
วิสัยทัศน์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  

“บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ทุกส่วนงานร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต”  



 
ส่วนท่ี 2 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการและ 
จํานวนงบประมาณทีด่ําเนนิการในปีงบประมาณ 4 ป ี

แยกตาม 4 มิต ิ
ของเทศบาลตาํบลแม่จัน   



ส่วนที่ 2

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

1. การสร้างสังคม 1.1 การสร้างจิตสํานึกและ 1.1.1 สร้างจิตสํานึกและ (1) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 20,000          20,000          20,000          20,000          สํานักปลัดเทศบาล 

ที่ไม่ทนต่อการ ความตระหนักแก่บุคลากร ความตระหนักในการปฏิบัติ  -จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (งานการเจ้าหน้าที่)

ทุจริต ทั้งข้าราชการการเมือง ราชการตามอํานาจหน้าที่ให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ บังเกิดประโยชน์สุขแก่ ลูกจ้าง พนักงานจ้างในสังกัด

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่น

และฝ่ายประจําของ (2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการทํางาน (งานการเจ้าหน้าที่)

 -เน้นย้ําคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย

การทํางาน  ในการประชุมประจําเดือน

ระหว่างคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง

พนักงานจ้างในสังกัด

1.1.2 สร้างจิตสํานึกและ (1) กิจกรรมเน้นย้ําให้ประพฤติ ปฏิบัติตาม ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล 

ความตระหนักในการประพฤติ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาล (งานการเจ้าหน้าที่)

ตามประมวลจริยธรรม ตําบลแม่จัน

1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความ (1) กิจกรรมเน้นย้ําให้ศึกษาคู่มือการทํางาน ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล 

ตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็น เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน (งานนิติการ)

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ทับซ้อน

หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (2) กิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล 

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการทํางาน (งานนิติการ)

(3) กิจกรรมการกําหนดแนวทางหรือกระบวน ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง

การตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายบริหารงานคลัง)

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา

เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ของเทศบาลตําบลแม่จัน 

มิติ ภารกิจตามมิติ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)
หมายเหตุมิติ ภารกิจตามมิติ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. การสร้างสังคม 1.2 การสร้างจิตสํานึกและ 1.2.1 สร้างจิตสํานึกและความ (1) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 กองการศึกษา

ที่ไม่ทนต่อการ ความตระหนักแก่ประชาชน ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  -จัดกิจกรรม/อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ทุจริต ทุกภาคส่วน ให้กับประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาล

(2) กิจกรรมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล 

ผ่านเว็บไซด์ของเทศบาลที่ www.maechan.go.th (งานประชาสัมพันธ์)

1.2.2 สร้างจิตสํานึกและความ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 30,000          30,000          30,000          30,000          กองคลัง

ตระหนักในการรักษาประโยชน์ (ฝ่ายพัฒนารายได้)

สาธารณะ

(2) โครงการจัดเก็บภาษีด้วยความโปร่งใส ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง

(ฝ่ายพัฒนารายได้)

(3) โครงการ ลดและคัดแยกขยะ 50,000          50,000          50,000          50,000          กองสาธารณสุขฯ

1.2.3 สร้างจิตสํานึกและความ (1) กิจกรรมการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล 

ตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบน website (งานประชาสัมพันธ์)

เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาล www.maechan.go.th



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)
หมายเหตุมิติ ภารกิจตามมิติ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. การสร้างสังคม 1.3 การสร้างจิตสํานึกและ 1.3.1 สร้างจิตสํานึกและความ (1) กิจกรรมการนําหลักสูตรโตไปไม่โกง ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ศพด.ทต.แม่จัน

ที่ไม่ทนต่อการ ความตระหนักแก่เด็กและ ตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต ไปปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ทุจริต เยาวชน ตําบลแม่จัน

(2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 30,000          30,000          30,000          30,000          กองการศึกษา

 -จัดกิจกรรม/อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ให้กับประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาล

(3) โครงการหนูน้อยประชาธิปไตย ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ศพด.ทต.แม่จัน

1.3.2 สร้างจิตสํานึกและความ (1) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสอดแทรกคุณธรรม ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ศพด.ทต.แม่จัน

ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต จริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลแม่จัน

(2) นําแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ศพด.ทต.แม่จัน

เพื่อสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันการทุจริตสําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่จัน

1.3.3 สร้างจิตสํานึกและความ (1) โครงการ Big Cleaning Day ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ศพด.ทต.แม่จัน

ตระหนักให้มีจิตสาธารณะ

(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 20,000          20,000          20,000          20,000          กองการศึกษา

(3) โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวฃนแห่งชาติ 10,000          10,000          10,000          10,000          กองการศึกษา

มิติที่ 1  - มาตรการ 9 กิจกรรม  11 โครงการ 190,000  190,000  190,000  190,000  รวม



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

2. การบริหาร 2.1 แสดงเจตจํานงทาง 2.1 แสดงเจตจํานงทาง (1) ผู้บริหารประกาศเจตจํานงในการต่อต้าน ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล 

ราชการเพื่อป้องกัน การเมืองในการต่อต้าน การเมืองในการต่อต้าน การทุจริต หรือ ประชาสัมพันธ์การประกาศ (งานนิติการ)

การทุจริต การทุจริตของผู้บริหาร การทุจริตของผู้บริหาร เจตจํานงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

2.2 มาตรการสร้างความ 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการ (1) กิจกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล 

โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก เพิ่มค่าจ้าง เลื่อนค่าตอบแทนประจําปีในรูปแบบ (งานการเจ้าหน้าที่)

คุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ คณะกรรมการ

แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง

เลื่อนขั้นเงินเดือน และการมอบหมายงาน (2) กิจกรรมการดําเนินการเลื่อนระดับพนักงาน

เทศบาล

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการ (1) กิจกรรมการจัดทําแผนการใช้วัสดุ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ทุกกอง

บริหารการเงิน งบประมาณ ของทุกสํานัก/กอง ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์

ในทรัพย์สินของทางราชการ (2) กิจกรรมการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ทุกกอง

โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตาม ของหน่วยงาน (ผด.1)

กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (3) กิจกรรมการรายงานผลการจัดหาพัสดุ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง

ของหน่วยงาน (ผด.3) (ฝ่ายบริหารงานคลัง)

(4) กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง

รายโครงการผ่านเว็บไซด์หรือช่องทางอื่น ๆ (ฝ่ายบริหารงานคลัง)

หมายเหตุมิติ ภารกิจตามมิติ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)
หมายเหตุมิติ ภารกิจตามมิติ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2. การบริหาร 2.2 มาตรการสร้างความ 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการ (1) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล

ราชการเพื่อป้องกัน โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน ประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวก (งานประชาสัมพันธ์)

การทุจริต เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน

โดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ (2) กิจกรรมการจัดทําลิงค์เว็บไซด์ศูนย์รวมข้อมูล ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล

เพื่อติดต่อราชการที่ www.info.go.th (งานประชาสัมพันธ์)

(3) โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจ 11,000 11,000 11,000 11,000 สํานักปลัดเทศบาล

ของผู้รับบริการ

(4) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ทุกกอง

(5) กิจกรรมการให้บริหารคําปรึกษาเกี่ยวกับ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ กองช่าง

 -พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

 -พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

 -กฎหมายผังเมืองรวมชุมชน

 (6) โครงการบริหารจัดการฌาปนสถาน 50,000          50,000          50,000          50,000          กองสาธารณสุชฯ

เทศบาลตําบลแม่จัน

(7) โครงการป้องกันและกําจัดโรคติดต่อ 50,000          50,000          50,000          50,000          กองสาธารณสุชฯ

จากแมลงและยุง
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งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)
หมายเหตุมิติ ภารกิจตามมิติ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2. การบริหาร 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ 2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอน (1) กิจกรรมการจัดทําแผนผังกําหนดขั้นตอน ทุกกอง

ราชการเพื่อป้องกัน และใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไป และระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับ การทํางาน

การทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ การบริการประชาชนรายละเอียดที่

บ้านเมืองที่ดี เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย

ณ ที่ทําการในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของ อปท.

2.3.2 มีการกระจายอํานาจ (1) มาตรการการมอบอํานาจของ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล

การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต นายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี

อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ

การดําเนินการอื่นใดของผู้มีอํานาจ (2) มาตรการมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ กองช่าง

ใน อปท. ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

(3) มาตรการมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ กองสาธารณสุขฯ

ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535

(4) มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ทุกกอง

ของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้า

ส่วนราชการ

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่ 2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มี (1) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ศพด.ทต.แม่จัน

หน่วยงาน/บุคคลในการ ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม

ดําเนินกิจการ การประพฤติ จริยธรรม (2) โครงการบุคคลต้นแบบด้านการรักษาวินัย ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล

ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ในการปฏิบัติราชการ (งานการเจ้าหน้าที่)

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความ (1) โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 100,000        100,000        100,000        100,000        กองการศึกษา

ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  -กิจกรรมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ

ผู้สูงอายุที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

2.4.3 ยกย่องชูเกียรติที่ดํารงตนตาม  -กิจกรรมมอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุที่เป็นต้นแบบ

หลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เบิกจ่ายในหมวดรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของแต่ละกอง
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งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)
หมายเหตุมิติ ภารกิจตามมิติ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2. การบริหาร 2.5 มาตรการจัดการในกรณี 2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่าง (1) กิจกรรมการจัดทําบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล

ราชการเพื่อป้องกัน ได้รับทราบ หรือรับแจ้ง หรือ บุคคลในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม (งานการเจ้าหน้าที่)

การทุจริต ตรวจสอบพบการทุจริต ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยึดหลักการบริหารราชการกิจการ

จริยธรรม และการบริหารราชการ บ้านเมืองที่ดี

กิจการบ้านเมืองที่ดี

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วย (1) กิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ทุกกอง

ราชการจังหวัด อําเภอที่ได้ดําเนินการ และปราบปรามการทุจริต

ตามอํานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ

ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ (2) กิจกรรมการรับตรวจการประเมินคุณธรรม ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ทุกกอง

อปท. และความโปร่งใสในการดําเนินงานของ อปท.

2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ (1) กิจกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล

ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไป ของเทศบาลตําบลแม่จัน (งานนิติการ)

ตามกฎหมายกรณีมีเรื่องร้องเรียน

กล่าวหาบุคคลใน อปท.ที่ปฏิบัติราชการ (2) กิจกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล

ตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ ประจําศูนย์ดํารงธรรมเทศบาลตําบลแม่จัน (งานธุรการ)

มิติที่ 2  4 มาตรการ  18  กิจกรรม 5 โครงการ 211,000   211,000   211,000   211,000   รวม
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งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

3. การส่งเสริม 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (1) กิจกรรมการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล 

บทบาทและการมี ข่าวสาวในช่องทางที่เป็นการ ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตําบลแม่จันให้มีประสิทธิภาพ (งานธุรการ/งานบริหารฯ)

ส่วนร่วมของภาค อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ของทางราชการ มากยิ่งขึ้น

ประชาชน ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการตามอํานาจหน้าที่ (2) กิจกรรมการให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล 

ของ อปท. ได้ทุกขั้นตอน ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (งานธุรการ)

ผ่านเว็บไซด์ www.maechan.go.th

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมู่ลข่าวสารเกี่ยว (1) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง

กับการบริหารงานบุคคล  การเงิน แผนการจัดหาพัสดุ (ฝ่ายบริหารงานคลัง)

การบริหารงบประมาณ การจัดหาพัสดุ

การคํานวณราคากลาง รายงานผลการ (2) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลราคากลาง ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง

ปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ กรณีวงเงินเกิน 100,0000 บาท ขึ้นไป (ฝ่ายบริหารงานคลัง)

ที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กําหนด

ให้ อปท.ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ (3) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลงบการเงิน ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง

และตรวจสอบได้ (ฝ่ายบริหารงานคลัง)

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูล (1) มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชน ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล

ข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลแม่จัน (งานธุรการ)

ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบ

ของประชาชน

3.2 การรับฟังความคิดเห็น 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น (1) มาตรการจัดให้มีการรับฟัง ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ส่วนราชการ

การรับและตอบสนองเรื่อง ของประชาชนในการดําเนินกิจการ ความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์) เจ้าของโครงการ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน ตามอํานาจหน้าที่ของ อปท. โดยเฉพาะ ก่อนดําเนินโครงการที่กระทบ

การดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อ ต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัย

ความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชน ของประชาชน

ในท้องถิ่น

(2) โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 10,000          10,000          10,000          10,000          สํานักปลัดเทศบาล

 -กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านและ (งานวิเคราะห์นโยบายฯ)

ประชาคมตําบล ประจําปี

หมายเหตุมิติ ภารกิจตามมิติ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
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งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)
หมายเหตุมิติ ภารกิจตามมิติ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3. การส่งเสริม 3.2 การรับฟังความคิดเห็น 3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่น (1) กิจกรรมการจัดให้มีช่องทาง สํานักปลัดเทศบาล

บทบาทและการมี การรับและตอบสนองเรื่อง สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก การรับเรื่องร้องราวร้องทุกข์

ส่วนร่วมของภาค ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน      1.1  ตู้ ป.ณ. 77 (งานธุรการ)

ประชาชน      1.2  สายด่วนนายกเทศมนตรี ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ (งานประชาสัมพันธ์)

     1.3  ตู้รับฟังความคิดเห็น ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ (งานประชาสัมพันธ์)

     1.4  ผ่านเว็บบอร์ด www.maechan.go.th ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ (งานประชาสัมพันธ์)
     1.5  ผ่าน FB เทศบาลตําบลแม่จัน ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ (งานประชาสัมพันธ์)

     1.6  ผ่าน Line กลุ่มคณะกรรมการ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ (งานพัฒนาชุมชน)

            ชุมชนเทศบาลตําบลแม่จัน

(2) กิจกรรมจัดทําแผนผังขั้นตอน/กระบวนการ สํานักปลัดเทศบาล

ร้องเรียนร้องทุกข์ (งานธุรการ)

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์ (1) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ทุกกอง

อักษณให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ

ได้ทราบถึงการได้รับเรื่องระยะเวลา

และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมี 3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วม (1) โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 10,000          10,000          10,000          10,000          สํานักปลัดเทศบาล

ส่วนร่วมบริหารกิจการของ อปท. ในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํา  -กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านและ (งานวิเคราะห์นโยบายฯ)

งบประมาณ ประชาคมตําบล ประจําปี

(2) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วม ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ศพด.ทต.แม่จัน

เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลแม่จัน

เบิกในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เบิกในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)
หมายเหตุมิติ ภารกิจตามมิติ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3. การส่งเสริม 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมี 3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วม (1) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคม ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง

บทบาทและการมี ส่วนร่วมบริหารกิจการของ อปท. ในการจัดหาพัสดุ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ฝ่ายบริหารงานคลัง)

ส่วนร่วมของภาค

ประชาชน

3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วม (1) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วม ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล

ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล (งานวิเคราะห์นโยบายฯ)

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลแม่จัน

(2) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาชนเป็น ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ กองการศึกษา

คณะกรรมการประเมินผลการจัดโครงการ

มิติที่ 3  6  มาตรการ 8  กิจกรรม  1 โครงการ 20,000          20,000          20,000          20,000          รวม



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

4.การเสริมสร้างและ 4.1 มีการจัดวางระบบและ 4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทํา (1) กิจกรรมการจัดทํารายงาน ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ทุกกอง

ปรับปรุงกลไกในการ รายงานการควบคุมภายใน ระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล การควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

ตรวจสอบการปฏิบัติ ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน

ราชการของ อปท. แผ่นดินกําหนด

(2) กิจกรรมการจัดทํารายงาน ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล

ภารควบคุมภายในระดับองค์กร (งานนิติการ)

4.1.2 มีการติดตามประเมินผลระบบ (1) กิจกรรมติดตามประเมินผล ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ทุกกอง

ควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการ การควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

จัดทําแผนการปรับปรุง หรือบริหาร

ความเสี่ยง และรายงานผลการติดตาม

การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง

ควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชน 4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม (1) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล

ให้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน การบริหารงานบุคคล (งานการเจ้าหน้าที่)

หรือการบริหารราชการตาม บุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ด้านแผนอัตรากําลัง 3 ปี

ช่องทางที่สามารถดําเนินการได้ ย้าย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม (1) กิจกรรมการรายงานผล ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง

ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบ- การใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้ทราบ (ฝ่ายบริหารงานคลัง)

ประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหา

ประโยชน์จากทรัพย์สินของ

ทางราชการ

(2) กิจกรรมการแต่งตั้งตัวแทน ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง

ภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการ (ฝ่ายพัฒนารายได้)

หาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

ของทางราชการ

มิติ ภารกิจตามมิติ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ
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งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)
มิติ ภารกิจตามมิติ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

4.การเสริมสร้างและ 4.3 การส่งเสริมบทบาท 4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม (1) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง

ปรับปรุงกลไกในการ การตรวจสอบของสภาท้องถิ่น ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน (ฝ่ายบริหารงานคลัง)

ตรวจสอบการปฏิบัติ ประชาคม/ชุมชน

ราชการของ อปท.

(2) กิจกรรมการให้ความรู้คณะกรรมการ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง

ตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการ (ฝ่ายบริหารงานคลัง)

ตรวจการจ้าง

(3) กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง

ประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้าง (ฝ่ายบริหารงานคลัง)

 -การประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างให้

ประชาชนในพื้นที่ทราบ

(4) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 5,000            5,000            5,000            5,000            กองคลัง

การพัสดุ (ฝ่ายบริหารงานคลัง)

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ (1) โครงการฝึกอบรมสัมมนาและเพิ่มศักยภาพ 400,000        400,000        400,000        400,000        สํานักปลัดเทศบาล

สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจ บุคลากรเทศบาลตําบลแม่จัน

ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้
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งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)
มิติ ภารกิจตามมิติ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

4.การเสริมสร้างและ 4.3 การส่งเสริมบทบาท 4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี (1) มาตรการแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล 

ปรับปรุงกลไกในการ การตรวจสอบของสภาท้องถิ่น บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตําบลแม่จันร่วมเป็นคณะกรรมการ (งานวิเคราะห์นโยบายฯ)

ตรวจสอบการปฏิบัติ ของฝ่ายบริหารตามกระบวนการและ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ราชการของ อปท. วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตําบลแม่จัน

ได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

(2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล 

ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล (เลขานุการสภา)

สมาชิกสภาเทศบาล 

 -การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ

 -การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงาน

(3) กิจกรรมการจัดทําเอกสารระเบียบที่ใช้ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล 

ในการประชุมสภาเทศบาลให้กับสมาชิกสภาฯ (เลขานุการสภา)

เพื่อใช้ในการประชุม

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ 4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวัง (1) กิจกรรมการแต่งตั้งอาสาสมัครป้องกัน ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล

ชุมชน (Community) และ การทุจริต การทุจริตในหมู่บ้าน/ชุมชน (งานนิติการ)

บูรณาการทุกภาคส่วน

เพื่อต่อต้านการทุจริต (2) กิจกรรมการจัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูล ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล

กรณีพบเห็นการทุจริต (งานประชาสัมพันธ์)

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ (1) กิจกรรมการให้ความร่วมมือในการร่วม ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล

ต่อต้านการทุจริต ขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชน เช่น (งานนิติการ)

 -การเข้าร่วมประชุม

 -การให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรม

ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของศูนย์ยุติธรรม

 -การประชาสัมพันธ์ภารกิจอํานาจหน้าที่ของ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

มิติที่ 4  1 มาตรการ  14  กิจกรรม  1 โครงการ 405,000        405,000        405,000        405,000        รวม


