แผนปฏิบัตกิ าร
ปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลแมจนั
อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย

สํานักงานเทศบาลตําบลแมจัน
สํานักปลัดเทศบาล
งานนิติการ
โทรศัพท/โทรสาร 0-5377-2565

คํานํา
ยุ ท ธศาสตร ช าติ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) มุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริย ธรรม เปนสังคมมิติใหม ที่
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งจะบรรลุผลก็ตอเมื่อไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน
และกระทรวงมหาดไทยกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการตอตานการ
ทุจริต กระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัดในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหจัดทําแผนปองกัน
ปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) ตามกรอบแนวทาง
การจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป ของสํานักงานปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นั้น
ในการนี้ เทศบาลตําบลแมจัน ไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนและพรอมที่จะรวมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) จึงไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลตํ า บลแม จั น ขึ้ น เพื่ อ นํ า ไปใช เ ป น แนวทางในการปฏิ บั ติ ร าชการอย า งเป น รู ป ธรรม
อีกทั้งสรางองคกรใหมีความโปรงใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ
เพื่อปองกันการทุ จริตและประพฤติมิช อบ ตลอดจนการเปดโอกาสใหป ระชาชนได เขามามีสวนรว ม
ในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทางราชการของเทศบาลตําบลแมจัน

เทศบาลตําบลแมจัน
มีนาคม 2560

.

สารบัญ
สวนที่ ๑ บทนํา
- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
- เปาหมาย
- ประโยชนของการจัดทําแผน
- วิสัยทัศนองคกร
- ยุทธศาสตรการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สวนที่ ๒ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
- ยุทธศาสตรที่ ๑ การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
- ยุทธศาสตรที่ ๒ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
- ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
- ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

หนา
1
2
2
3
3
4-7

8 - 12
13 - 18
19 - 25
26 - 27

สวนที่ 1 บทนํา
แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลตําบลแมจนั อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
หลักการและเหตุผล
มติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ 11 ตุ ลาคม 2559 เห็ นชอบร างยุ ทธศาสตร ชาติ ว าด วย
การป องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และให ห น ว ยงานภาครั ฐ
แปลงแนวทางมาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติ
เทศบาลตําบลแมจันเปนหนวยงานราชการในการกํากับดูแลของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบําบัดทุกขบํารุงสุข การรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน การอํ านวยความเป น ธรรมของสั งคม การส ง เสริ ม และพั ฒ นาการเมื อ งการปกครอง
การพั ฒ นาการบริ ห ารราชการส ว นท อ งถิ่ น การส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น และพั ฒ นาชุ ม ชน
การทะเบียนราษฎรความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่มี
กฎหมายกํ า หนดให เ ป น อํ า นาจหน า ที่ ข องกระทรวงมหาดไทยหรื อ ส ว นราชการที่ สั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ประกอบกั บ รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุ พงษ เผ า จิ น ดา
ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต โดยได เ น น ย้ํ า ให ทุ ก หน ว ยงาน
ในสั งกั ดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติ งานดวยความถู กต องตามระเบียบ ขอกฎหมาย และให นํามาตรการ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตมาเปนโครงการที่มีประโยชนตอประชาชน และมอบเปนของขวัญปใหม
ให แก ประชาชน พ.ศ. 2560 การดํ า เนิ น การป อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยไดนํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) คํ า สั่ ง คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ ที่ 69/2557
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่ไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเปนกรอบและแนวทางดําเนินการโดยไดแปลงไปสูการปฏิบัติเปนพันธกิจ
“มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่ งจะมีการดํ าเนิ นการใน 3 ภารกิจหลัก ได แก การสงเสริมการบริ หารกิ จการ
บานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติปองกันปราบปรามการทุจริตอยางเขมขน และสนับสนุน
ใหมี “จังหวัดใสสะอาด” “อําเภอใสสะอาด”และ “องคกรปกครองสวนทองถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ
เทศบาลตํ า บลแม จั น จึ ง จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติ มิ ช อบ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้ น ตามนโยบายคุ ณธรรมและความโปรง ใส
เพื่อเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสําหรับขาราชการและบุคลากรขององคกรใหยึดถือ และ
ปฏิบัติควบคูกับกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับอื่นๆ โดยมุงมั่นที่จะนําหนวยงานใหดําเนินงานตาม
ภารกิ จ ด ว ยความโปร ง ใส บริ ห ารงานด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธรรม ปราศจากการทุ จ ริ ต
เพื่อใหบรรลุเจตนารมณ ดังกลาว จึงกําหนดแนวทางใหสวนราชการในเทศบาลตําบลแมจันถือปฏิบัติ
และดําเนินการ ดังนี้
แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตําบลแมจัน

หนา 1

1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการ
ของประชาชนดวยการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม
2. ปลู กฝ งค า นิ ย มและทั ศนคติ ให บุ คลากรในสั ง กั ด มี ค วามรู ความเข า ใจ ยึ ด หลั ก
คุณธรรม จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกขั้นตอน
และ เป ดโอกาสใหภ าคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสว นในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน โดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
4. ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกข
ผานศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขเทศบาลตําบลแมจัน
5. กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผูที่ทุจริตอยาง
จริงจัง
6. รวมขับเคลื่อนศูนยยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลแมจัน

วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
ตําบลแมจัน

1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาล

2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝาย
การเมืองขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลแมจันรวมถึงประชาชนในทองถิ่น
3) เพื่อใหการบริ หารราชการของเทศบาลตําบลแมจัน เป นไปตามหลักบริ หารกิจการ
บานเมืองที่ดี(Good Governance)
4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม(people's participation) และตรวจสอบ
(People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลแมจัน
5) เพื่ อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลแมจัน

เปาหมาย

1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลแมจัน
รวมถึ ง ประชาชนในท อ งถิ่ น มี จิ ต สํ า นึ ก และความตระหนั ก ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการให บั ง เกิ ด
ประโยชนสุขแกประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
2) เทศบาลตําบลแมจันมีเครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหา
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ
3) เทศบาลตําบลแมจันมีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและ
ภาคประชาชนเข า มามี ส ว นร ว มและตรวจสอบการปฏิ บั ติ ห รื อ บริ ห ารราชการขององค ก รปกครองสวนทองถิ่น
4) เทศบาลตําบลแมจันมีกลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจ
อยางเหมาะสม
5) เทศบาลตําบลแมจันมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตําบลแมจัน

หนา 2

ประโยชนของการจัดทําแผน

1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลแมจัน
รวมถึ ง ประชาชนในท อ งถิ่ น มี จิ ต สํ า นึ ก รั ก ท อ งถิ่ น ของตนเอง อั น จะนํ า มาซึ่ ง การสร า งค า นิ ย ม
และอุดมการณในการตอตานการทุจ ริต(Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม
หลั ก ธรรมาภิ บ าล รวมถึ ง หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ส ามารถนํ า มาประยุ ก ต ใ ช ใ นการทํ า งาน
และชีวิตประจําวัน
2) เทศบาลตํ า บลแม จั น สามารถบริ ห ารราชการเป น ไปตามหลั ก บริ ห ารกิ จ การ
บานเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบ
ในฐานะพลเมื อ งที่ มี จิ ต สํ า นึ ก รั ก ท อ งถิ่ น อั น จะนํ า มาซึ่ ง การสร า งเครื อ ข า ยภาคประชาชน
ที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลแมจันทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวัง
การทุจริต
5) เทศบาลตําบลแมจัน มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิ ทธิภาพ ลดโอกาส
ในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน อันจะสงผลใหประชาชน
ในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็ง
อยางยั่งยืน

วิสัยทัศนองคกร

“แมจันนาอยู เชิดชูคุณธรรม นําเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเขมแข็ง”

วิสัยทัศนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

“บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ทุกสวนงานรวมปองกันและปราบปรามการทุจริต”

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตําบลแมจัน

หนา 3

ยุทธศาสตรปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบลแมจัน
ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธ
1.ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยให
สามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม

แนวทางตามกลยุทธ
1.1) สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความ
ซื่อสัตยสุจริต
1 . 2) ส ร า ง จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก
ในการตอตานการทุจริต
1.3) สร า งจิ ต สํ า นึ ก และความตระหนั ก ให มี
จิตสาธารณะ
1.4) ยกย อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ค วามซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม

2.สงเสริ มใหมีร ะบบและกระบวนการกล อมเกลา 2 . 1 ) ส ร า ง จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก
ทางสังคมเพื่อตอตานการทุจริตในภาคประชาชน
ในการตอตานการทุจริต
2. 2 ) ส ร า ง จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก
ในการรักษาประโยชนสาธารณะ
3.ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปน 3 . 1 ) ส ร า ง จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก
เครื่องมือตอตานการทุจริต
ในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.2) ยกยองเชิดชูเกีย รติผูที่ใ หความชว ยเหลื อ
การสาธารณะของทองถิ่น
3 . 3 ) ย ก ย อ ง เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ ผู ที่ ดํ า ร ง ต น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชนและบูรณาการ 4.1) สรางพลังชุมชนรวมเฝาระวังการทุจริต
ทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
4.2) บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตําบลแมจัน

หนา 4

ยุทธศาสตรที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้น 1.1) แสดงเจตจํานงทางการเมื องในการตอตานการทุจริ ต
ก า ร ทุ จ ริ ต เ ชิ ง น โ ย บ า ย บ น ฐ า น ของผูบ ริหาร
1.2) ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํา
ธรรมาภิบาล
แผนพัฒนาเทศบาลและการจัดทํางบประมาณ
1.3) มี ก ระบวนการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน
ในการดํ าเนิ นกิ จการตามอํ านาจหน าที่ ของ อปท.
โ ด ย เ ฉพ า ะ ก าร ดํ า เ นิ น กิ จ กา ร ที่ จ ะมี ผ ล ก ระ ท บ ต อ
ความเปนอยูและสุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น
2 . พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม สํ า ห รั บ 2.1) มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน
การรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาล ใหผูกาํ กับดูแล
2.2) มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในโดย
ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือบริหารความ
เสี่ยวงและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
2.3) ดํ า เนิ น การให ป ระชาชนมี ส ว นร ว มตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.4) กําหนดมาตรการวิเ คราะห ความเสี่ยงและการใชจาย
งบประมาณ
3. สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห
3.1) เผยแพร อ งค ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ผลประโยชน ทั บ ซ อ น
ติดตามและตรวจสอบ การทุจริต
ในการทํางาน
เชิงนโยบายในเทศบาลตําบลแมจัน
3.2) ส งเสริ มให ประชาชนมี ส วนร วมตรวจสอบ กํ ากั บ ดู แล
การบริ ห ารงานบุ คคลเกี่ ย วกั บ การบรรจุ แ ต งตั้ ง โอน ย า ย
ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
3.3) ส งเสริ มให ประชาชนมี ส วนร วมตรวจสอบ กํ ากั บ ดู แล
การบริ ห ารงบประมาณ การรั บ-จ ายเงิ น การหาประโยชน
จากทรัพยสินของทางราชการ
3.4) ส ง เสริ ม ให ป ระชาชนมี ส ว นร ว มตรวจสอบ กํ า กั บ
ดูแลการจัดหาพัสดุ
3.5) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป ตามกฎหมายระเบียบ
ที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
3 . 6 ) ส ง เ ส ริ ม ส ม า ชิ ก ส ภ า ท อ ง ถิ่ น ใ ห มี บ ท บ า ท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตามกระบวนการ
และวิธีการที่กฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไม
ฝกใฝฝายใด
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หนา 5

ยุทธศาสตรที่ 3 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกัน
การทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ
1.1) มี ก ารจั ด ทํ า แผนภู มิ ขั้ น ตอนและระยะเวลา
การดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียด
ที่ เ กี่ ย วข อ งในแต ล ะขั้ น ตอน เป ด เผย ณ ที่ ทํ า การและ
ในระบบเครือขายสารสนเทศของ อปท.
1.2) มี การกระจายอํ านาจการตั ดสิ นใจเกี่ ยวกั บการสั่ ง
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอื่นใด
ของผูมีอํานาจใน อปท.
1. 3) สร า งคว ามโ ปร ง ใส ในการบริ ห ารการเงิ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ ก า ร จั ด ห า พั ส ดุ ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช น
ในทรั พ ย สิ น ของทางราชการโดยยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ใ ห
เป น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ กฎเกณฑ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
อยางเครงครัด
1.4) สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลเปนไป
ตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย
โอน เลื่อนตําแหนง เลื่อนขั้นเงินเดือน และการมอบหมายงาน
2.สรางกลไกการปองกันเพื่อยับยั้งการ
2.1) สร า งความโปร ง ใสในการให บ ริ ก ารสาธารณะ/
ทุจริต
บริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
2.2) จั ด ให มี ศู น ย ข อ มู ล ข า วสารตามกฎหมายว า ด ว ย
ขอมูลขาวสารของทางราชการ
2.3) จัดใหมีการประกาศ เผยแพร ขาวสารเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการมีสวนรวมตรวจสอบ
ของประชาชน
2.4) ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคคลในองคกรได
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี
3.พั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี 3.1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
สารสนเทศเพื่อลดปญหาการทุจริต
ก า ร จั ด ห า พั ส ดุ แ ล ะ ง บ ก า ร เ งิ น ผ า น เ ว็ บ ไ ซ ด
www.maechan.go.th
4.พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิง 4.1) พัฒนาและยกระดับ รูป แบบการสื่อสารสาธารณะ
สรางสรรคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5.พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิง
5.1) สรางสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการ
สรางสรรคของบุคลากรดานการปองกัน ตามอํ า นาจหน า ที่ ใ ห บั ง เกิ ด ประโยชน สุ ข แก ป ระชาชน
การทุจริต
ในทองถิ่น
5.2) สรางจิตสํ านึกและความตระหนั กในการประพฤติ
ตามประมวลจริยธรรม
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หนา 6

ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ
1.ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมี
ประสิทธิภาพ

แนวทางตามกลยุทธ
1.1) มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่น สามารถ
รองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก

2.การสร า งความเชื่ อ มั่ น และความไว ว างใจต อ 2.1) ดํ า เนิ น การให มี เ จ า หน า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ระบบการรับเรื่องรองเรียน
ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม ก ฎ ห ม า ย
กรณี มี เ รื่ อ งร อ งเรี ย นกล า วหาบุ ค คลในสั ง กั ด
เทศบาลตํ าบลแมจัน ปฏิบัติ ร าชการตามอํ านาจ
หนาที่โดยมิชอบ
2.2) มีการรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษร
ใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกขไดทราบถึงการ
ได รั บ เรื่ อ ง ระยะเวลา และผลการดํ า เนิ น การ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตําบลแมจัน

หนา 7

สวนที่ 2

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
5.1 ยุทธศาสตรที่ 1 "สรางสังคมที่ไมตอการทุจริต"
เปาหมาย "สรางสังคมที่ไมทนและไมเพิกเฉยตอปญหาการทุจริตและรวมตานทุจริตในทุกรูปแบบ
กลยุทธ
1.ปรับฐานความคิด

คาเปาหมาย
แนวทางตามกลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ผลลัพธ
หนวยงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ผลผลิต
(หนวยนับ)
1.1) สรางจิตสํานึกและ(1) กิจกรรมการนําหลักสูตรโตไปไมโกงจํานวนครั้งที่จัดกิจกรรมที่สงเสริมให อยางนอย เด็กนักเรียนมีคุณลักษณะ
ศพด.ทต.แมจัน

ทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย ความตระหนักในความ ไปปรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเด็กนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

1 ครั้ง

ที่พึงประสงคและมีจิตสํานึก

ใหสามารถแยกระหวาง ซื่อสัตยสุจริต

ตําบลแมจัน

ตอวัน

และตระหนักในความถูกตอง

ผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม

เปนธรรม
จัดกิจกรรมตลอดปการศึกษา สอดแทรกใน ๖ กิจกรรมหลักของแตละวัน
1 ครั้ง
(2) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมจํานวนครั้งของ การดําเนินกิจกรรม
-จัดกิจกรรม/อบรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมใหกับประชาชนและ
เยาวชนในเขตเทศบาล
(3) โครงการหนูนอยประชาธิปไตย

สรางนิสัยรักความถูกตองและความ

จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมความเปน
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา

1
ครั้ง

และความเปนธรรม
ประชาชน และเยาวชน
นําหลักคุณธรรมจริยธรรม
และนํามาปรับใชในการ
ดําเนินชีวิต

กองการศึกษา

เด็กนักเรียนมีพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีตอการเปน
นักประชาธิปไตย

ศพด.ทต.แมจัน

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน

หนา 8

กลยุทธ

แนวทางตามกลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.ปรับฐานความคิด
1.2) สรางจิตสํานึกและ(1) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย ความตระหนักในการ การสอดแทรกคุณธรรม
ใหสามารถแยกระหวาง ตอตานการทุจริต
จริยธรรมใหแกเด็กนักเรียน
ผลประโยชนสวนตนและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ผลประโยชนสวนรวม
เทศบาลตําบลแมจัน
(2) นําแนวทางการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อสราง
ตระหนักรูและมีสวนรวมในการ
ปองกันการทุจริตสําหรับ
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมจัน
1.3) สรางจิตสํานึกและ(1) โครงการ Big Cleaning Day
ความตระหนักใหมี
จิตสาธารณะ
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน

(3) โครงการจัดกิจกรรม
วันเยาวชนแหงชาติ

คาเปาหมาย
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ผลลัพธ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผลผลิต
(หนวยนับ)
จํานวนวันที่จัดกิจกรรมสงเสริม
อยางนอย เด็กนักเรียนมีจิตสํานึกและ ศพด.ทต.แมจัน
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม
สัปดาหละ เจตคติที่ดีในเรื่องคุณธรรม
ใหกับเด็กนักเรียนของ ศพด.ทต.แมจัน 1 วัน จริยธรรม
กิจกรรมหนาเสาธง
จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมและ
สรางจิตสํานึก ตระหนักในเรื่อง
ความถูกตองและความซื่อสัตย
และมีสวนรวมในการปองกัน
การทุจริตในรูปแบบตาง ๆ

1
ครั้ง

จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมความมีจิตสํานึ
และตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะ

1
ครั้ง

จํานวนเด็กและเยาวชนที่เขารวม
โครงการ

จํานวนเด็กและเยาวชนที่เขารวม
โครงการ

เด็กนักเรียนมีจิตสํานึกที่ดี
ศพด.ทต.แมจัน
ซึมซับคุณคาของความซื่อสัตย
ความรับผิดชอบตอหนาที่
มีจิตสาธารณะ มีชีวิตพอเพียง
และรักความเปนธรรม

เด็กนักเรียนมีจิตสํานึกที่ดี
ศพด.ทต.แมจัน
ในการรวมรักษาสาธารณสมบัติ
ของสวนรวม
๖๐ คน เด็กและเยาวชนมีศักยภาพ
กองการศึกษา
ที่ดี มีความตระหนักใน
ตนเอง ใหเกิดประโยชนและ
มีคุณภาพตอสังคม
๓๐๐ คน เด็กมีความคิดสรางสรรค
กลาแสดงออก กลาคิดกลาทํา

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน

กองการศึกษา

หนา 9

กลยุทธ

แนวทางตามกลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.ปรับฐานความคิด
1.4) ยกยองเชิดชูเกียรติ(1) โครงการสงเสริมคุณธรรม
ทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย ความซือ่ สัตย สุจริต จริยธรรม
ใหสามารถแยกระหวาง มีคุณธรรม จริยธรรม
ผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม
(2) โครงการบุคคลตนแบบ
ดานการรักษาวินัย
ในการปฏิบัติราชการ

คาเปาหมาย
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ผลลัพธ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผลผลิต
(หนวยนับ)
1
เด็กนักเรียนมีจิตสํานึกและ ศพด.ทต.แมจัน
จํานวนกิจกรรมที่ยกยองเชิดชูเกียรติ
ครั้ง เจตคติที่ดีในเรื่องคุณธรรม
ใหกับเด็กนักเรียน ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม ตามหลักเกณฑ
จริยธรรม
มีบุคคลที่เปนตนแบบดานการรักษาวินัย
ในการปฏิบัติราชการ

1
คน

จํานวนครั้งของ การดําเนินการกิจกรรม 2 ครั้ง
2.สงเสริมใหมีระบบและ 2.1) สรางจิตสํานึกและ(1) โครงการสงเสริมคุณธรรม
กระบวนการกลอมเกลา ความตระหนักในการ จริยธรรม
ทางสังคมเพื่อตอตาน ตอตานการทุจริต
-จัดกิจกรรม/อบรมสงเสริมคุณธรรม
การทุจริตในภาคประชาชน
จริยธรรมใหกับประชาชนและ
และเยาวชนในเขตเทศบาล
2.2) สรางจิตสํานึกและ(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
เจาหนาที่ใชหลักอํานวยความสะดวก
รอยละ
ความตระหนักในการ การจัดเก็บภาษี
สรางความเขาใจในการชําระภาษี
100
รักษาประโยชนสาธารณะ
(2) โครงการจัดเก็บภาษี
ดวยความโปรงใส

เจาหนาที่ปฏิบัติตัวในการจัดเก็บ
ภาษีดวยความเปนธรรมและโปรงใส

รอยละ
80

(3) โครงการ ลดและคัดแยกขยะ

ครัวเรือน 1,200 ครัวเรือน
รอยละ
มีการลดการผลิตและมีการคัดแยก ขยะ 80

ในองคกรมีบุคคลที่เปน
ตนแบบดานการรักษาวินัย
ในการปฏิบัติราชการ

สํานักปลัดเทศบาล
(งานการเจาหนาที)่

ประชาชน บุคลากร ปฏิบัติ
หนาที่โดยนําหลักคุณธรรม
จริยธรรม และนํามาปรับใช
ในการดําเนินชีวิต

กองการศึกษา

ทําใหประชาชนมาชําระ
ภาษีตรงตามระยะเวลา
ที่กําหนด

กองคลัง
(ฝายพัฒนารายได)

ทําใหผูชําระภาษีเกิด
ความประทับใจในองคกร
ยินดีชําระภาษี
เพื่อบํารุงทองถิ่น
ประชาชนมีจิตสาธาณะ
ชวยลดและคัดขยะ
จนปริมาณลดลง

กองคลัง
(ฝายพัฒนารายได)

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน

กองสาธารณสุขฯ

หนา 10

คาเปาหมาย
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ผลผลิต
(หนวยนับ)
3.ประยุกตหลักปรัชญา 3.1) สรางจิตสํานึกและ(1) กิจกรรมการรวบรวมองคความรู มีการรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับหลัก
1
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ ความตระหนักในการ เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียงผาน Website หัวขอ
www.maechan.go.th
เปนเครื่องมือตอตาน ปฏิบัติตนตามหลัก บน website เทศบาล
การทุจริต
เศรษฐกิจพอเพียง
www.maechan.go.th
3.2) ยกยองเชิดชูเกียรติ(1) โครงการประเพณีวันสงกรานต
ผูที่ใหความชวยเหลือ -กิจกรรมมอบเกียรติบัตรยกยอง
การสาธารณะ
ยกยองเชิดชูเกียรติผูสูงอายุ
ของทองถิ่น
ที่มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

จํานวนครั้งของการดําเนินงาน
และกิจกรรมโครงการ

๑ ครั้ง

3.3) ยกยองชูเกียรติ -กิจกรรมมอบเกียรติบัตรผูสูงอายุ
ผูที่ดํารงตนตามหลัก ที่เปนตนแบบดานการดํารงตน
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวนครั้งของการดําเนินงาน
และกิจกรรมโครงการ

๑ ครั้ง

4.เสริมพลังการมีสวนรวม 4.1) สรางพลังชุมชน (1) กิจกรรมการแตงตั้ง
ของชุมชนและบูรณาการ รวมเฝาระวังการทุจริต อาสาสมัครการทุจริตในหมูบาน/
ทุกภาคสวนเพื่อตอตาน
ชุมชน
การทุจริต
(2) กิจกรรมการจัดใหมีชองทาง
การแจงขอมูลกรณีพบเห็นการทุจริต

ผลลัพธ

หนวยงานรับผิดชอบ

ประชาชนสามารถนําหลัก สํานักปลัดเทศบาล
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งานประชาสัมพันธ)
ไปปรับใชในการดําเนินชีวิต
ประจําวันได
ไดฟนฟูรักษาประเพณี
อันดีงามที่สืบทอดกันมา
และยกยองเชิดชูเกียรติ
ผูสูงอายุในชุมชน

กองการศึกษา

จํานวนอาสาสมัครปองกันการทุจริต
ประจําหมูบาน/ชุมชน

ชุมชนละ ภาคประชาชน
2 คน มีสวนรวมเฝาระวัง
การทุจริต

สํานักปลัดเทศบาล
(งานนิติการ)

มีชองทางการแจงขอมูลกรณีพบเห็น
การทุจริต

1
ประชาชนมีสวนรวม
ชองทาง ในการชวยเฝาระวัง
การเกิดทุจริต

สํานักปลัดเทศบาล
(งานประชาสัมพันธ)

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน

หนา 11

กลยุทธ

แนวทางตามกลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.เสริมพลังการมีสวนรวม 4.2) บูรณาการ
(1) กิจกรรมการให
ของชุมชนและบูรณาการ ทุกภาคสวนเพื่อตอตาน ในการรวมขับเคลื่อน
ทุกภาคสวนเพื่อตอตาน การทุจริต
ภารกิจของศูนยยุติธรรม
การทุจริต
ชุมชน เชน
-การเขารวมประชุม
-การใหความรวมมือในการดําเนิน
กิจกรรมที่อยูในอํานาจหนาที่
ของสูนยยุติธรรม
-การประชาสัมพันธ
ภารกิจอํานาจหนาที่
ของศูนยยุติธรรมชุมชน
(2) กิจกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
จํานวนกิจกรรมที่รวมขับเคลื่อน
ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน

มีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต

(2) กิจกรรมการใหความรวมมือกับหนวมีรายงานผลการรับตรวจจากหนวยงาน
ตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจ ตรวจสอบ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการของเทศบาตําบลแมจัน

คาเปาหมาย
ผลลัพธ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผลผลิต
(หนวยนับ)
ไมนอยกวา เทศบาลตําบลแมจันมีสวนรวม สํานักปลัดเทศบาล
1 กิจกรรม ในการขับเคลื่อนภารกิจของ
(งานนิติการ)
ศูนยยุติธรรมชุมชน

1
ครั้ง

มีกรอบการดําเนินการ
เกี่ยวกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต

ทุกกอง

1
ครั้ง

มีผลคะแนนการประเมิน
LPA และ ITA

ทุกกอง

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน

หนา 12

5.2 ยุทธศาสตรที่ 2 "สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย"

เปาหมาย 1.ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
2.สงเสริมใหนโยบายสาธารณะเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ

แนวทาง

1) วางมาตรการเสริม 1.1) แสดงเจตจํานงทาง
ในการสกัดกั้นการทุจริต การเมืองในการตอตาน
เชิงนโยบาย
การทุจริตของผูบริหาร
บนฐานธรรมาภิบาล

คาเปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ผลลัพธ
ผลผลิต
(หนวยนับ)
(1) ผูบริหารประกาศเจตจํานง มีการประกาศเจตจํานงในการตอตาน
1
องคกรปลอดทุจริตเพราะ
ในการตอตานการทุจริต หรือ การทุจริตของผูบริหาร หรือ
ครั้ง ผูบริหารมีเจตจํานงในการ
ประชาสัมพันธการประกาศ มีการประชาสัมพันธประกาศเจตจํานง
ตอตานการทุจริต
เจตจํานงในการตอตาน
ในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
การทุจริตของผุบริหาร

1.2) ดําเนินการใหประชาชน (1) โครงการจัดทําแผน
มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา พัฒนาเทศบาล
เทศบาล การจัดทํางบประมาณ -กิจกรรมประชุมประชาคม
หมูบานและประชาคมตําบลประจําป

จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม

1
ครั้ง

หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
(งานนิติการ)

ทต.แมจันมีแผนพัฒนาฯ
สํานักปลัดเทศบาล
เปนเครื่องมือในการแก
(งานวิเคราะหนโยบายฯ)
ปญหาความเดือดรอน
และตอบสนองความตองการ
ของประชาชนโดยประชาชน
มีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล

ปละ ผูปกครองมีสวนรวม
(2) มาตรการแตงตั้งตัวแทน จํานวนตัวแทนผูปกครองมีสวนรวม
๔ คน ในการพัฒนางาน ใหมี
ผูปกครองเขารวมเปน
ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
คณะกรรมการ
ดานตาง ๆ ของ ศพด.ทต.แมจัน
การบริหารจัดการที่ดี
ตวแทนผูปกครองคนเดิม จนกวาบุตรจะจบการศึกษาและสรรหาใหมในปถัดไป
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมจัน
แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน

ศพด.ทต.แมจัน

หนา 13

คาเปาหมาย
กลยุทธ
แนวทาง
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ผลลัพธ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผลผลิต
(หนวยนับ)
1) วางมาตรการเสริม 1.3) มีกระบวนการรับฟง
(1) มาตรการจัดใหมีการรับฟง โครงการที่มีผลกระทบตอความเปนอยู รอยละ ทุกโครงการที่มีผลกระทบตอ
สวนราชการ
ในการสกัดกั้นการทุจริต ความคิดเห็นของประชาชน
ความคิดเห็นของประชาชน และสุขอนามัยของประชาชนจะตอง
100 ความเปนอยูและสุขอนามัย
เจาของโครงการ
เชิงนโยบาย
ในการดําเนินกิจการ
(ประชาพิจารณ)
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ของประชาชน ไดรับความ
บนฐานธรรมาภิบาล ตามอํานาจหนาที่ของ อปท.
กอนดําเนินโครงการ
กอนที่จะดําเนินโครงการ
เห็นชอบจากประชาชน
โดยเฉพาะการดําเนินกิจการ
ที่กระทบตอความเปนอยูและ
ในพื้นที่กอนดําเนินการ
ที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู สุขอนามัยของประชาชน
ไมมีปญหาความขัดแยง
และสุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น
ระหวางเทศบาลกับ
ประชาชนในเขตเทศบาล
2) พัฒนานวัตกรรม
สําหรับการรายงาน
และตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการ
ในการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ

2.1) มีการจัดทําและรายงาน (1) กิจกรรมการจัดทํารายงาน มีการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
การจัดทําระบบควบคุมภายในให การควบคุมภายใน
ของสํานักปลัดและทุกกองในเทศบาล
ผูกํากับดูแล
ระดับหนวยงานยอย
(2) กิจกรรมการจัดทํารายงาน มีการจัดทํารายงานการควบคุม
การควบคุมภายในระดับองคกรภายในระดับเทศบาล

1
ครั้ง

1
ครั้ง

ทต.แมจัน มีการปฏิบัติตาม
ทุกกอง
ระเบียบ คตง.วาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 ขอ 6
ทต.แมจัน มีการปฏิบัติตาม สํานักปลัดเทศบาล
ระเบียบ คตง.วาดวยการกําหนด (งานนิติการ)
มาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 ขอ 6
ผูบริหารไดรับทราบผลและ
ทุกกอง
การประเมินการควบคุมภายใน
ของหนวยงาน

1
2.2) มีการติดตามประเมินผล (1) กิจกรรมติดตามประเมินผลมีการรายงานการติดตามและประเมิน
ระบบควบคุมภายในโดยดําเนินการการควบคุมภายใน
ผลการควบคุมภายในของสํานักปลัด
ครั้ง
ใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง ระดับหนวยงานยอย
และทุกกองในเทศบาล
หรือบริหารความเสี่ยง และ
รายงานผลการติดตาม
การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน

หนา 14

กลยุทธ
2) พัฒนานวัตกรรม
สําหรับการรายงาน
และตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการ
ในการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ

แนวทาง
2.3) ดําเนินการใหประชาชน
มีสวนรวมตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

3) สงเสริมใหมี
3.1) เผยแพรองคความรู
การศึกษาวิเคราะห
เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
ติดตามและตรวจสอบ ในการทํางาน
การทุจริตเชิงนโยบาย
ใน อปท.

คาเปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ผลลัพธ
ผลผลิต
(หนวยนับ)
(1) มาตรการแตงตั้งตัวแทน จํานวนประชาคมทองถิ่นที่ไดรับแตงตั้ง
2
ประชาชนมีสวนรวมในการ
ประชาคมเปนคณะกรรมการ เปนคณะกรรมการติดตามและประเมิน
คน
ติดตามและประเมินผล
ติดตามและประเมินผล
ผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน
(2) มาตรการแตงตั้งตัวแทน
ประชาชนเปนคณะกรรมการ
ประเมินผลการจัดโครงการ
(1) กิจกรรมเนนย้ําใหศึกษา
คูมือการทํางานเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน
ของหนวยงาน
(2) กิจกรรมการใหความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการ
การปองกันผลประโยชน
ทับซอนในการทํางาน

โครงการของกองการศึกษาทุกโครงการ รอยละ
มีตัวแทนประชาชนรวมเปนคณะกรรมก 100
ประเมินผลการจัดโครงการ
จํานวนครั้งที่มีการเนนย้ํา
1
ใหศึกษาคุมือการทํางาน
การทํางานเพื่อปองกัน
ครั้ง
ผลประยชนทับซอนของหนวยงาน
จํานวนครั้งที่มีการใหความรู
1
ความเขาใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอน
ครั้ง
ในการทํางาน

(3) กิจกรรมการกําหนดแนวทาเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและ
หรือกระบวนการตรวจสอบ ผูเสนอราคามีความรู
ความเกี่ยวของระหวางเจาหนา ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท
และผูเสนอราคาเพื่อปองกัน ของตนเอง
เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน

รอยละ
100

หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
(งานวิเคราะหนโยบายฯ)

ประชาชนมีสวนรวมในการ
กองการศึกษา
ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดกิจกรรมโครงการ
ไมมีเรื่องรองเรียนบุคลากร สํานักปลัดเทศบาล
ในสังกัดเกี่ยวกับผลประโยชน
(งานนิติการ)
ทับซอนในการทํางาน
ไมมีเรื่องรองเรียนบุคลากร สํานักปลัดเทศบาล
ในสังกัดเกี่ยวกับผลประโยชน
ทับซอนในการทํางาน
(งานนิติการ)
การจัดซื้อ/จางเปนไป
ดวยความโปรงใส
ตามหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน

กองคลัง
(ฝายบริหารงานคลัง)

หนา 15

กลยุทธ
3) สงเสริมใหมี
การศึกษาวิเคราะห
ติดตามและตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบาย
ใน อปท.

แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

3.2) สงเสริมใหประชาชน
(1) กิจกรรมการเผยแพรขอมูล มีการเผยแพรขอมูลแผนอัตรากําลัง
มีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแล การบริหารงานบุคคล
3 ปของเทศบาล
การบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ ดานแผนอัตรากําลัง 3 ป
การบรรจุแตงตั้ง โอน ยาย
ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
มีการรายงานผลการใชจายเงิน
ใหประชาชนไดทราบ

คาเปาหมาย
ผลลัพธ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผลผลิต
(หนวยนับ)
1
ผูเกี่ยวของและประชาชนทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล
ชองทาง ไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับอัตรา (งานการเจาหนาที)่
กําลังในการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล
12
ครั้ง

ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจ
กองคลัง
สอบการใขจายเงินของเทศบาล (ฝายบริหารงานคลัง)

2 คน

ภาคประชาชนมีสวนรวมในการ
กองคลัง
กําหนดการหาผลประโยชน (ฝายพัฒนารายได)
จากทรัพยสินของเทศบาล

3.3) สงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ
ดูแลการบริหารงบประมาณ
การรับ-จายเงิน
การหาประโยชนจากทรัพยสิน
ของทางราชการ

(1) กิจกรรมการรายงานผล
การใชจายเงินใหประชาชน
ไดทราบ

3.4) สงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ
ดูแลการจัดหาพัสดุ

(1) กิจกรรมการจัดหา
มีการแตงตั้งตัวแทนประชาคม/
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการ
จากตัวแทนประชาคม/ชุมชน จัดซื้อจัดจาง

ทุกชุมชน ภาคประชาชนมีสวนรวมในการ
กองคลัง
ตรวจสอบ กํากับดูแล การจัดหา(ฝายบริหารงานคลัง)
พัสดุของเทศบาล

(2) กิจกรรมการใหความรู จํานวนครั้งในการใหความรู
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ
และคณะกรรมการตรวจการจา กรรมการตรวจการจางกอนการ
ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง

กองคลัง
รอยละ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ
100 กรรมการตรวจการจางมีความรู (ฝายบริหารงานคลัง)
เกี่ยวกับการตรวจรับสงผลให
การตรวจสอบการจัดหาพัสดุ
ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ

(2) กิจกรรมการแตงตั้งตัวแทน มีการแตงตั้งตัวแทนภาคประชาชน
ภาคประชาชนรวมเปน
เขารวมเปนคณะกรรมการหาผล
คณะกรรมการหาผลประโยชน ประโยชนจากทรัพยสินของทาง
จากทรัพยสินของทางราชการ ราชการ

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน
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กลยุทธ

แนวทาง

3) สงเสริมใหมี
3.4) สงเสริมใหประชาชน
การศึกษาวิเคราะห
มีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ
ติดตามและตรวจสอบ ดูแลการจัดหาพัสดุ
การทุจริตเชิงนโยบาย
ใน อปท.

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

(3) กิจกรรมการสงเสริม
จํานวนครั้งในการประชาสัมพันธ
การมีสวนรวมของประชาชน ใหประชาชนในพื้นที่ทราบกําหนด
ในการจัดซื้อจัดจาง
การการตรวจรับงานจาง
-การประชาสัมพันธ
การตรวจรับงานจางให
ประชาชนในพื้นที่ทราบ
(4) โครงการอบรมใหความรู จํานวนผูเขารับการอบรม
เกี่ยวกับการพัสดุ

3.5) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ (2) โครงการฝกอบรม สัมมนา จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่เขารวม
สมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู และเพิม่ ศักยภาพบุคลากร โครงการ
ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ เทศบาลตําบลแมจัน
ใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว

คาเปาหมาย
ผลลัพธ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผลผลิต
(หนวยนับ)
รอยละ ประชาชนไดรับทราบกําหนดการ
กองคลัง
100 ตรวจรับงานจางของเทศบาล (ฝายบริหารงานคลัง)

50
คน

ผูเขารับการอบรมมีความรู
เกี่ยวกับการพัสดุ

กองคลัง
(ฝายบริหารงานคลัง)

รอยละ สมาชิกสภาเทศบาลมีความรู สํานักปลัดเทศบาล
80 ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่
ตามกฎหมายยิ่งขึ้น

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน

หนา 17

กลยุทธ
3) สงเสริมใหมี
การศึกษาวิเคราะห
ติดตามและตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบาย

แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

3.6) สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่น (1) มาตรการแตงตั้ง
จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่ไดรับ
ใหมีบทบาทในการตรวจสอบ
สภาเทศบาลตําบลแมจัน
การปฏิบัติงานของฝายบริหาร รวมเปนคณะกรรมการ
แตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตาม
ตามกระบวนการและวิธีการ
ติดตามและประเมินผล
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ที่กฎหมาย ที่เกี่ยวของไดกําหนดไว แผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมจันตําบลแมจัน
โดยไมฝกใฝฝายใด
(2) กิจกรรมการมีสวนรวมในก จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่ไดรับ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบแตงตั้งใหทําหนาที่
-การแตงตั้งคณะกรรมการ -คณะกรรมการแปรญัติ
แปรญัตติ
-การแตงตั้งคณะกรรมการ -คณะกรรมการตรวจรายงาน
ตรวจรายงานการประชุม
การประชุมสภาเทศบาล
สภาเทศบาล
(3) กิจกรรมการจัดทําเอกสาร จํานวนเอกสารระเบียบที่จัดทําสําหรับ
ระเบียบที่ใชในการประชุม สมาชิกสภาเทศบาลไดใชในการ
สภาเทศบาลใหกับสมาชิกสภาฯประชุมสภาเทศบาลครบทุกคน
เพื่อใชในการประชุม

คาเปาหมาย
ผลลัพธ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผลผลิต
(หนวยนับ)
3
สมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาท สํานักปลัดเทศบาล
คน

3 คน

ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน (งานวิเคราะหนโยบายฯ)
ของฝายบริหาร

สมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาท สํานักปลัดเทศบาล
ในการตรวจสอบการทํางาน (เลขานุการสภา)
ของฝายบริหาร

3 คน

รอยละ สมาชิกสภาเทศบาลมีความรู สํานักปลัดเทศบาล
100 ความเขาใจในระเบียบกฎหมาย (งานเลขานุการสภา)
ที่ใชในการปฏิบัติหนาที่

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน
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5.3 ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
เปาหมาย 1. กลไกการปองกันการทุจริตมีความเทาทันตอสถานการณการทุจริต เปลี่ยนแปลงสูกระบวนการทํางานเชิงรุก สามารถปองกันการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
2. การทุจริตลดนอยลงหรือไมเกิดการทุจริต
กลยุทธ

แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1)เพิ่มประสิทธิภาพ 1.1) มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอน (1) กิจกรรมการจัดทํา
ระบบงานปองกัน และระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับแผนผังกําหนด
การทุจริต
การบริการประชาชนรายละเอียดที่ ขั้นตอนการทํางาน
เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย
ณ ที่ทําการและในระบบเครือขาย
สารสนเทศของ อปท.
1.2) มีการกระจายอํานาจ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการดําเนินการอื่นใด
ของผูมีอํานาจใน อปท.

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมาย
ผลผลิต
(หนวยนับ)

ผลลัพธ

มีแผนผังกําหนดขั้นตอนการทํางาน
ที่เกี่ยวกับการใหบริการประชาชน
- ณ จุดใหบริการของเทศบาล
รอยละ 100 ประชาชนทราบขั้นตอน
- บน website เทศบาล
1 ชองทาง ในการใหบริการของ
www.maechan.go.th
เทศบาล

(1) มาตรการการมอบ
อํานาจของนายกเทศมนตรี
ใหรองนายกเทศมนตรี

มีคําสั่งจากนายกเทศมนตรี
มอบหมายอํานาจ/มอบหมายงาน
ใหรองนายกเทศมนตรีปฏิบัติแทน

1
คําสั่ง

(2) มาตรการมอบอํานาจ
เจาพนักงานทองถิ่น
ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2523

มีเอกสารการมอบอํานาจให
ปฏิบัติหนาที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคา
พ.ศ. 2522

1
คําสั่ง

หนวยงานรับผิดชอบ

ทุกกอง
สํานักปลัดเทศบาล
(งานประชาสัมพันธ)

การปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว
การปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว

สํานักปลัดเทศบาล

(3) มาตรการมอบอํานาจ
มีเอกสารการมอบอํานาจ
1
การปฏิบัติราชการ
ใหปฏิบัติหนาที่ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข คําสั่ง ของเทศบาลเปนไป
เจาพนักงานทองถิ่น
ตามพระราชบัญญัติ
พ.ศ. 2535
อยางมีประสิทธิภาพ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
รวดเร็ว
แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน

กองสาธารณสุขฯ

กองชาง
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คาเปาหมาย
กลยุทธ
แนวทาง
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ผลลัพธ
ผลผลิต
(หนวยนับ)
1)เพิ่มประสิทธิภาพ 1.2) มีการกระจายอํานาจ
(4) มาตรการการออกคําสั่ง
ทุกสวนราชการในหนวยงานมีคําสั่ง
รอยละ การปฏิบัติราชการ
ระบบงานปองกัน การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง
มอบหมายหนาที่
การแบงงานและมอบหมาย
100 ของเทศบาลเปนไป
การทุจริต
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน ของนายกเทศมนตรี
หนาที่ความรับผิดชอบ
อยางมีประสิทธิภาพ
หรือการดําเนินการอื่นใด
ปลัดเทศบาล และ
รวดเร็ว
ของผูมีอํานาจใน อปท.
หัวหนาสวนราชการ
1)เพิ่มประสิทธิภาพ 1.3) สรางความโปรงใสในการ
ระบบงานปองกัน บริหารการเงิน งบประมาณ
การทุจริต
การจัดหาพัสดุ การใชประโยชน
ในทรัพยสินของทางราชการ
โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่
เกี่ยวของอยางเครงครัด

(1) กิจกรรมการจัดทําแผน
การใชวัสดุของทุกสํานัก/กอง
กอนการจัดซื้อจัดจาง
(2) กิจกรรมการจัดทําแผน
การจัดหาพัสดุของหนวยงาน
(ผด.1)
(3) กิจกรรมการรายงานผล
การจัดหาพัสดุของหนวยงาน
(ผด.3)
(4) กิจกรรมการเปดเผยขอมูล
การจัดซื้อจัดจางรายโครงการ
ผานเว็บไซดหรือชองทางอื่น ๆ
(5) มาตรการแตงตั้งตัวแทน
ประชาคมเขารวมเปน
คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจาง

แผนการจัดหาวัสดุของทุกสํานัก/กอง

รอยละ
80

การจัดหาพัสดุเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพเพราะมีการ

หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง

ทุกกอง

จํานวนพัสดุที่จัดซื้อไดเปรียบเทียบ
กับแผนที่วางไว

รอยละ
100

หลังการจัดหาพัสดุทุกครั้ง
มีการรายงานผล

รอยละ
80

โครงการที่จัดซื้อจัดจาง
มีการเปดเผยขอมูล
ผานเว็บไซดหรือชองทางอื่น ๆ

รอยละ
100

วางแผนวาจะใชอะไร เทาไร
ทําใหการจัดซื้อ/จาง
ทุกกอง
เปนไปตามแผนที่วางไว
และงานไมกระจุกตัว
การจัดซื้อจัดจางเปนไปดวย
กองคลัง
ความโปรงใสมีการรายงาน (ฝายบริหารงานคลัง)
ผลหลังจากจัดซื้อจัดจาง
การเปดเผยขอมูลโครงการ
กองคลัง
ในวงกวางทําใหมีผูเสนอ (ฝายบริหารงานคลัง)

ทุกชุมชนมีตัวแทนประชาคมไดรับ
แตงตั้งเปนคณะกรรมการ
จัดซื้อ/จัดจาง

รอยละ
100

ประชาชนมีสวนรวมในการ
กองคลัง
การจัดหาพัสดุ
(ฝายบริหารงานคลัง)

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน
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คาเปาหมาย
กลยุทธ
แนวทาง
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ผลลัพธ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผลผลิต
(หนวยนับ)
1)เพิ่มประสิทธิภาพ 1.4) สรางความโปรงใสในการ
(1) กิจกรรมการพิจารณา
มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
1
การพิจารณาเลื่อนขั้น
สํานักปลัดเทศบาล
ระบบงานปองกัน บริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลัก เลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มคาจาง
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มคาจาง
คําสั่ง เงินเดือน คาตอบแทน
(งานการเจาหนาที)่
การทุจริต
คุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
เลื่อนคาตอบแทนประจําป
เลื่อนคาตอบแทนประจําป
เพิ่มคาจางของบุคลากร
แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง ในรูปแบบคณะกรรมการ
ในสังกัดเปนไป
เลื่อนขั้นเงินเดือน และการ
อยางโปรงใส
มอบหมายงาน
มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา รอยละ การเลื่อนระดับเปนไป
(2) กิจกรรมการดําเนินการ
เลื่อนระดับพนักงานเทศบาล
การเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล 100 ดวยความโปรงใส ยุติธรรม
ไมมีการเรียกรับผลประโยชน
2) สรางกลไก
2.1) สรางความโปรงใสในการ
การปองกัน
ใหบริการสาธารณะ/บริการ
เพื่อยับยั้งการทุจริต ประชาชนเพื่อใหเกิด
ความพึงพอใจแกประชาชน
โดยทัดเทียมกันและ
โดยไมเลือกปฏิบัติ

(1) กิจกรรมการประชาสัมพันธ มีชองทางการประชาสัมพันธคูมือ
คูมือการใหบริการประชาชน
การใหบริการประชาชน
ตาม พ.ร.บ.การอํานวย
ตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวก
ความสะดวก
(2) กิจกรรมการจัดทํา
ลิงคเว็บไซดศูนยรวมขอมูล
เพื่อติดตอราชการที่
www.info.go.th
(3) โครงการจางสํารวจความ
พึงพอใจของผูรับบริการ

1
เจาหนาที่ใหบริการอยาง สํานักปลัดเทศบาล
ชองทาง เปนธรรม ไมมีการทุจริต
(งานประชาสัมพันธ)
ไมเลือกปฏิบัติ ผูมารับบริการ
ไดรับความสะดวกในการ
ติดตอราชการ
มีการจัดทําลิงคเว็บไซดศูนยรวม
1
เจาหนาที่สามารถให
สํานักปลัดเทศบาล
ขอมูลเพื่อติดตอราชการ ของ
ชองทาง แนะนําเกี่ยวกับบริการที่
(งานประชาสัมพันธ)
www.info.go.th มาไวที่เว็บไซด
ประชาชนตองการติดตอได
ของเทศบาล www.maechan.go.th
ประชาชนไดรับความสะดวก
จํานวนครั้งที่จางสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ในเขตเทศบาลตําบลแมจัน

ปละ
1 ครั้ง

ทต.แมจันทราบผล
ความพึงพอใจจาก
การใหบริการ

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน

สํานักปลัดเทศบาล
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แนวทาง

2) สรางกลไก
2.1) สรางความโปรงใสในการ
การปองกัน
ใหบริการสาธารณะ/บริการ
เพื่อยับยั้งการทุจริต ประชาชนเพื่อใหเกิด
ความพึงพอใจแกประชาชน
โดยทัดเทียมกันและ
โดยไมเลือกปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

(4) กิจกรรมการใชบัตรคิวในการ มีการจัดทําบัตรคิวสําหรับ
ติดตอราชการ
ผูมารับบริการ
(5) กิจกรรมการใหบริการ
รอยละของประชาชนที่ยื่น
คําปรึกษาเกี่ยวกับ
ขออนุญาติตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวของ
-พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522ไดรับบริการใหคําปรึกษา
-พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

-กฎหมายผังเมืองรวมชุมชน

2) สรางกลไก
2.2) จัดใหมีศูนยขอมูล
การปองกัน
ขาวสารตามกฎหมายวาดวย
เพื่อยับยั้งการทุจริต ขอมูลขาวสารของทางราชการ

คาเปาหมาย
ผลลัพธ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผลผลิต
(หนวยนับ)
รอยละ ผูมารับบริการไดรับบริการ
ทุกกอง
100
ตามลําดับ เทาเทียมกัน
ไมมีการเลือกปฏิบัติ
รอยละ ประชาชนที่มายื่น
กองชาง
100
ขออนุญาติไดรับ
ความรูและปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.ที่
เกี่ยวของอยางถูกตอง

(6) โครงการบริหารจัดการ
ฌาปนสถานมีความพรอม
ฌาปนสถานเทศบาลตําบลแมจัน ใหบริการประชาชน

1
แหง

ประชาชนใชบริการ
ฌาปนสถานสะดวก
เกิดความพึงพอใจ

กองสาธารณสุชฯ

(7) โครงการปองกันและกําจัด
โรคติดตอจากแมลงและยุง

มีการปองกันควบคุมการเกิด
โรคระบาดจากแมลงและยุง

6
ชุมชน

สามารถปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ
ในพื้นที่ได

กองสาธารณสุชฯ

(1) กิจกรรมการปรับปรุง
ศูนยขอมูลขาวสารของ
เทศบาลตําบลแมจัน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จํานวนครั้งที่มีการปรับปรุง
ศูนยขอมูลขาวสารของทางเทศบาล

1
ครั้ง

ศูนยขอมูลขาวสาร
ของเทศบาล
ไดรับการปรับปรุง

สํานักปลัดเทศบาล
(งานธุรการ)

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน
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แนวทาง

2) สรางกลไก
2.2) จัดใหมีศูนยขอมูล
การปองกัน
ขาวสารตามกฎหมายวาดวย
เพื่อยับยั้งการทุจริต ขอมูลขาวสารของทางราชการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
(2) กิจกรรมการใหความรู
ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
-ผานเว็บไซด
www.maechan.go.th

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
มีชองทางการเผยแพรความรู
เกี่ยวกับพ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2540

คาเปาหมาย
ผลลัพธ
ผลผลิต
(หนวยนับ)
1
ประชาชนมีความรู
ครั้ง ความเขาใจในเรือ่ ง
ของ พ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540

หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
(งานประชาสัมพันธ)

2.3) จัดใหมีการปดประกาศ
เผยแพร ขาวสารเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการที่เปน
ประโยชนกับการมีสวนรวม
ตรวจสอบของประชาชน

(1) มาตรการจัดใหมีชองทาง
ชองทางที่ประชาชนสามารถ
ที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร เขาถึงขอมูลขาวสาร
ของเทศบาลตําบลแมจัน
ของทางเทศบาล

1
ชองทาง

ประชาชนมีชองทาง
ในการเขาถึงขอมูล
ขาวสารของเทศบาล

2.4) ดําเนินการใหมีขอตกลง
ระหวางบุคคลในองคกร
ไดปฏิบัติหนาที่ราชการ
ดวยความซื่อสัตย สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรม
และการบริหารราชการ
กิจการบานเมืองที่ดี

(1) โครงการจัดทําบันทึก
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ดวยความซื่อสัตย สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรม
ยึดหลักการบริหารราชการ
กิจการบานเมืองที่ดี

รอยละ
100

บุคลากรมีความตระหนัก สํานักปลัดเทศบาล
ในเรื่องของความซื่อสัตย
(งานการเจาหนาที)่
สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
ยึดหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ชวยปองกัน
การทุจริตในองคกร

บันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรในสังกัด

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน

สํานักปลัดเทศบาล
(งานธุรการ)
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3) พัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เพื่อลดปญหา
การทุจริต

แนวทาง
3.1) พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
การจัดหาพัสดุ และงบการเงิน
ผานเว็บไซด
www.maechan.go.th

4) พัฒนารูปแบบ 4.1) พัฒนาและยกระดับรูปแบบ
การสื่อสารสาธารณ- การสือ่ สารสาธารณะเพื่อ
เชิงสรางสรรค
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมาย
ผลลัพธ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผลผลิต
(หนวยนับ)
รอยละ แผนการจัดหาพัสดุมีการ
กองคลัง
100 เผยแพรใหประชาชนทราบ (ฝายบริหารงานคลัง)
และตรวจสอบได

(1) กิจกรรมการเผยแพรขอมูล
แผนการจัดหาพัสดุ

การเผยแพรขอมูลแผน
การจัดหาพัสดุ

(2) กิจกรรมการเผยแพร
ขอมูลราคากลาง
กรณีวงเงินเกิน
100,000 บาท ขึ้นไป

การเผยแพรขอมูลราคากลาง
กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท
ขึ้นไป

รอยละ
100

ขอมูลราคากลางที่วงเงิน
เกิน 100,000 บาท
มีการเผยแพร
ใหประชาชนทราบ
และตรวจสอบ

(3) กิจกรรมการเผยแพร
ขอมูลงบการเงิน

การเผยแพรขอมูลงบการเงินของ
หนวยงาน

รอยละ
100

งบการเงินของหนวยงาน
กองคลัง
มีการเผยแพรใหประชาชน (ฝายบริหารงานคลัง)
ทราบและตรวจสอบได

(1) กิจกรรมสรางคานิยม
ตอตานการทุจริตผานเว็บไซด
ของเทศบาลที่
www.maechang.go.th

จํานวนครั้งที่เผยแพรคานิยมตอตาน
การทุจริตผานชองทางสารสนเทศ
ของหนวยงาน

2
ครั้ง

ประชาชนมีคานิยม
ในการรวมตอตาน
การทุจริตของคนในชาติ

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน

กองคลัง
(ฝายบริหารงานคลัง)

สํานักปลัดเทศบาล
(งานประชาสัมพันธ)
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5)พัฒนาสมรรถนะ
และองคความรุ
เชิงสรางสรรค
ของบุคลากร
ดานการปองกัน
การทุจริต

แนวทาง
5.1) สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่ให
บังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถิ่น

5.2) สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการประพฤติ
ตามประมวลจริยธรรม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมาย
ผลลัพธ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผลผลิต
(หนวยนับ)
1
ผูเขารวมโครงการสงเสริม สํานักปลัดเทศบาล
ครั้ง คุณธรรม จริยธรรม
(งานการเจาหนาที)่
มีจิตสํานึกและความตระหนัก
ในการปฏิบัติราชการใหเกิด
ประโยชนแกประชาชน

(1) โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
-จัดอบรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม สมาชิกสภาเทศบาล
คณะผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง
พนักงานจางในสังกัด

จํานวนครั้งที่จัดโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

(2) โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ในการทํางาน
-เนนย้ําคุณธรรม จริยธรรม
ระเบียบวินัย การทํางาน
ในการประชุมประจําเดือน
ระหวางคณะผูบริหาร พนักงาน
ลูกจาง พนักงานจางในสังกัด

จํานวนครั้งที่มีการเนนย้ําคุณธรรม
จริยธรรม ระเบียบวินัยในการทํางาน
ในการประชุมประจําเดือนระหวาง
ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง
พนักงานจาง ในสังกัด
เทศบาลตําบลแมจัน

4
ครั้ง

ผูเขารวมประชุม
สํานักปลัดเทศบาล
มีความตระหนัก
(งานการเจาหนาที)่
ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ระเบียบวินัยในการทํางาน
มีจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน
เพื่อประโยชนของประชาชน

(1) กิจกรรมเนนย้ําใหมีประพฤติ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ของขาราชการเทศบาล
เทศบาลตําบลแมจัน

จํานวนครั้งที่มีการเนนย้ําใหบุคลากร
ในสังกัดประพฤติ ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของขาราชการเทศบาลตําบลแมจัน

1
ครั้ง

บุคลากรในสังกัด
สํานักปลัดเทศบาล
ไมฝาฝนประมวลจริยธรรม (งานการเจาหนาที)่
ขององคกร
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5.4 ยุทธศาสตรที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
เปาหมาย 1. การปฏิบัติงานดานการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2.คดีการทุจริตและการกระทําทุจริตลดลง
กลยุทธ

แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมาย
ผลผลิต
(หนวยนับ)

ผลลัพธ

1) ปรับปรุงระบบรับเรื่อง 1.1) มีชองทางใหประชาชน (1) กิจกรรมการจัดใหมีชองทาง
รองเรียนการทุจริตใหมี ในทองถิ่นสามารถรองเรียน/ การรับเรื่องราวรองทุกข
ประสิทธิภาพ
รองทุกขไดโดยสะดวก
1.1 ตู ป.ณ. 77
1.2 สายดวนนายกเทศมนตรี
1.3 ตูรับฟงความคิดเห็น

สํานักปลัดเทศบาล

มีตูไปรษณียรับเรื่องราวรองทุกข
1 ตู ประชาชนสามารถ
มีสายดวนนายกเทศมนตรี
1 เลขหมาย แจงเรื่องราวเกี่ยวกับ
มีตูรับฟงความคิดเห็น
1 ตู การรองทุกขอยาง
1.4 ผานเว็บบอรด www.maechan.go.th มีเว็บบอรด www.maechan.go.th 1 เว็บบอรด สะดวกเพราะมี
1.5 ผาน FB เทศบาลตําบลแมจัน
มี Face book ทต.แมจัน
1 user หลายชองทาง
1.6 ผาน Line กลุมคณะกรรมการชุมชนมี Line กลุมคณะกรรมการชุมชนฯ 1 กลุม
เทศบาลตําบลแมจัน
(2) กิจกรรมจัดทําแผนผังขั้นตอน/
กระบวนการรองเรียนรองทุกข

หนวยงานรับผิดชอบ

มีแผนผังขั้นตอน/กระบวนการ
การรับแจงเรื่องราวรองทุกข

1
จุด

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน

ประชาชนรูขั้นตอน
ในการรองทุกข

(งานธุรการ)
(งานประชาสัมพันธ)
(งานประชาสัมพันธ)
(งานประชาสัมพันธ)
(งานประชาสัมพันธ)
(งานพัฒนาชุมชน)

สํานักปลัดเทศบาล
(งานธุรการ)
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กลยุทธ

แนวทาง

2) การสรางความเชื่อมั่น 2.1) ดําเนินการใหมีเจาหนาที่
และความไววางใจตอระบบที่รับผิดชอบดําเนินการ
การรับเรื่องรองเรียน
ใหเปนไปตามกฎหมาย
กรณีมีเรื่องรองเรียน กลาวหา
บุคคลในสังกัดเทศบาลตําบลแมจันที่ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่โดยมิชอบ

2.2) มีรายงานหรือแจงเปน
ลายลักษณอักษรใหประชาชน
ผูรองเรียน/รองทุกขไดทราบ
ถึงการไดรับเรื่องระยะเวลา
และผลการดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องและผลการดําเนินการ
เกี่ยวกับรองรองเรียน/รองทุกข

คาเปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ผลลัพธ
หนวยงานรับผิดชอบ
ผลผลิต
(หนวยนับ)
(1) กิจกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการจริยธรรมของเทศบาล 1
มีคณะกรรมการ
สํานักปลัดเทศบาล
จริยธรรมของเทศบาลตําบลแมจัน
คณะ จริยธรรมทําหนาที่
(งานนิติการ)
กํากับดูแลใหปฏิบัติ
ตามประมวล
จริยธรรรฯ
(2) กิจกรรมการแตงตั้งเจาหนาที่รับเรื่อง คําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่รับเรื่อง
1
มีเจาหนาที่รับเรื่อง สํานักปลัดเทศบาล
รองเรียนประจําศูนยดํารงธรรม
รองเรียนประจําศูนยดํารงธรรม
คําสั่ง รองเรียนประจําศูนย
(งานธุรการ)
เทศบาลตําบลแมจัน
เทศบาลตําบลแมจัน
ดํารงธรรมของ
เทศบาลตําบลแมจัน
(1) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบให มีการรายงานผลการตรวจสอบ
รอยละ ผูรองเรียนรองทุกข
ทุกกอง
ผูรองเรียน/รองทุกข ใหผูเรองเรียน
ขอเท็จจริงใหผูรองเรียนทราบ
100 ไดรับทราบผลการ
/รองทุกขทราบ
แกไขปญหาที่รองทุกข

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลแมจัน
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