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แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตําบลแมหลาย

หลักการและเหตุผล
 เทศบาลตําบลแมหลายเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะเปนผูใชอํานาจรัฐในการปกครองและ

บริหารจัดการในเขตพ้ืนท่ีรับผดิชอบ เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะดานตาง ๆ ซึ่งดําเนินการ
แกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใหแกคนในทองถ่ิน เปนองคกรท่ีมคีวามใกลชิดกับประชาชนและมีความเขาใจในสภาพ
และรับรูถึงสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นภายในทองถิ่น ทั้งนี้การปฏิบัติงานและการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ยอมอาจสงผลกระทบตอชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวย
กฎหมาย รวมทั้งปญหาการทุจริตอันเปนปญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเปนเวลานานและนับวันยิ่งทวีความ
รุนแรงมากขึ้น ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ตามคําส่ังคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี
๖๙/๒๕๕๗  เรือ่งมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ
กําหนดมาตรการหรือแนวทางการแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และการสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการ
ทุจรติข้ึนได ประกอบนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรฐับาลตอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ไดกําหนดใหมีการบรหิารราชการแผนดินโดยหลกัธรรมาภิบาล
และการปองกันปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล

ดังน้ัน เพ่ือใหการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลและคณะรกัษาความสงบแหงชาติในการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกนัและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตามที่
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เสนอและใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการสูการปฏิบติั โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป เทศบาลตําบล
แมหลาย จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ เพื่อเปนมาตรการแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบล
แมหลาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพื่อใหทุกหนวยงานในเทศบาลตําบลแมหลาย ใชเปนกรอบ
แนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ไดมุงเนนใหการดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลแมหลายเปนไปอยางตอเน่ือง สรางระบบราชการที่มีความโปรงใส
จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา เปดเผยขอมูล
ขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวน
รวมในการรณรงคและปลูกจิตสํานึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีรัฐ ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบรหิารกจิการบานเมืองท่ีดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ และเพ่ือบรรลวิุสัยทัศนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ท่ีกําหนดไววา "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจรติ''



๒

วัตถุประสงค
 ๑. เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลแมหลาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. เพีอ่เสรมิสรางใหผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการและเจาหนาทีทุกระดับในเทศบาลตําบล
แมหลาย มีจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล ประพฤติตนและปฏิบัติงานดวยความ
โปรงใส ช่ือสัตยสจุรติ ถูกตองตามหลักกฎหมาย มีจิตสาํนึกในการใหบริการตอหนวยงานและประชาชนผูรบับริการ

๓. เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมหลาย
๔. เพื่อใหภาครัฐและภาคประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและเฝาระวังพฤติกรรมในการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบอยางจริงจัง
๕. เพื่อเชื่อมโยงกันระหวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนการดําเนินงานประจําป กับ

แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบ
๖. เพื่อปลูกฝงสรางจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มี

จิตสํานึกท่ีดีในการใหบริการ ปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสตัย สุจริต เปนธรรม และ เสมอภาค ทําใหการบริหาร
ราชการเกิดความโปรงใส ตลอดจนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม ในการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

เปาหมาย
๑. ขาราชการท้ังฝายการเมืองและฝายประจาํของเทศบาลตําบลแมหลาย ตลอดจนประชาชน มีจิตสํานึก

ในเร่ืองของความช่ือสัตย สุจรติ โปรงใส เปนธรรม ไมใชตําแหนงหนาท่ีไปในทางทีมิ่ชอบ ทุกฝาย
๒. เทศบาลตําบลแมหลาย มีระบบการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจรติและประพฤติ

มิชอบของราชการ และเจาหนาที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ อยางรวดเร็ว โปรงใส
มิใหขาราชการอืน่ใชเปนเย่ียงอยาง

๓. หนวยงานสามารถประสานความรวมมอืในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ

๔. เทศบาลตําบลแมหลาย สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใช
อํานาจใหเหมาะสม

๕. เทศบาลตําบลแมหลาย พัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามการทจุรติ

ประโยชนของการจัดทําแผน
๑. คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลแมหลาย

มีจิตสาํนึกในการปฏิบัติงานเพือ่ประชาชน มีความช่ือสัตย สุจริต ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส
๒. ประชาชนมีจิตสาํนึกในการเห็นประโยชนของชุมชนและเฝาระวังการทุจรติของเทศบาลตําบลแมหลาย
๓. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ

กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔. สรางระบบในการจดัการกับการทุจรติใหเปนไปดวยความรวดเรว็
๕. พัฒนาและเสรมิสรางบุคลากรและหนวยงานในการตอตานและปราบปรามการทุจรติ
๖. เทศบาลตําบลแมหลาย ไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวนราชการ ประชาชน ในการปองกันการทจุรติ



๓

แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตําบลแมหลาย

มิติ ภารกจิตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วดัผลสําเร็จและเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หมายเหตุตัวช้ีวัด ผลลัพธ

๑. การสราง
สังคมท่ีไมทน
ตอการทุจริต

๑.๑ การสรางจิตสํานึกและ
ความ ตระหนักแกบุคลากร ท้ัง
ชาราชการการเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมือง ฝายสภา
ทองถิ่น และฝายประจําของ
องคกรปกครองสวน ทองถิ่น

๑.๑.๑ โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

๑.๑.๒ มาตรการสงเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลตําบล
แมหลาย

๑.๑.๓ กิจกรรมใหความรู เร่ือง
ผลประโยชนทับซอนใหกับ
พนักงานเทศบาล ลูกจาง และ
พนักงานจางของเทศบาล

๒๐,๐๐๐

-

-

ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
บุคลากรขององคกร เขารวมไมนอย
กวารอยละ ๙๐

มีการเผยแพรประชาสัมพันธ
ประมวลจริยธรรมตอองคกร และตอ
สาธารณชนใหมีสวนรวม รับรูและ
รวมติดตามตรวจสอบ

ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
บุคลากรขององคกร เขารวมไมนอย
กวารอยละ ๙๐

มีความรูความเขาใจ ใหความสําคัญ
กับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต นําองคความรูตางๆ ไป
ประยุกตใชในการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล สามารถปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบล
แมหลาย

มีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับ
ซอน และมีความประพฤติปฏิบตัิงาน
ไมยุงเกีย่วกับผลประโยชนทับซอน

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

๑.๒ การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกประชาชนทุก
ภาคสวนในทองถิ่น

๑.๒.๑ โครงการสรางจิตสํานึก
และความตระหนักในการ
ตอตานการทุจริต

๑๕,๐๐๐ พนักงานเทศบาล ผูนําหมูบาน กลุม
องคกร สถานศึกษา และประชาชน
เขารวมตามเปาหมายของโครงการ
ไมนอยกวารอยละ ๘๐

เกิดจิตสํานึกและนําความรูท่ีไดรับไป
ยึดถือปฏิบตั ิสรางความเชื่อมั่นใหแก
ประชาชนและสรางภาพลักษณ
“ขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด”

สํานักปลัดฯ



๔

มิติ ภารกจิตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วดัผลสําเร็จและเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หมายเหตุ

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ

๑. การสราง
สังคมท่ีไมทน
ตอการทุจริต
(ตอ)

๑.๒ การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกประชาชนทุก
ภาคสวนในทองถิ่น
(ตอ)

๑.๒.๒ โครงการออกใหบริการ
รับยื่นแบบแสดงรายการทีด่ิน
(ภ.บ.ท.๕)

๑.๒.๓ โครงการฝกอบรมเพ่ิม
ศักยภาพคณะกรรมการชุมชน
กลุมสตรีอาสาดูแลชุมชนและ
กลุมอาชีพ

-

๕๐,๐๐๐

ออกใหบริการรับย่ืนแบบแสดง
รายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) ประจําป
๒๕๖๑ ไดครบท้ัง ๘ หมูบาน

ตัวแทนกลุมสตรีอาสา กลุมอาชีพ
เขารวมตามเปาหมายของโครงการ
ไมนอยกวารอยละ ๘๐

จัดเก็บขอมลูถูกตอง ครบถวน และ
เรียบรอยทุกหมูบาน เปนการเพิ่ม
ศักยภาพการปฏบิัติงานของเทศบาล

สามารถนําความรูและประสบการณ
ท่ีไดรับมาปรับใชกับชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองคลัง

กอง
การศกึษา

๑.๓ สรางจติสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและเยาวชน

๑.๓.๑ โครงการคายเด็กและ
เยาวชนตําบลแมหลาย

๑.๓.๒ โครงการอบรมครูพ่ี
เลี้ยงเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมเด็ก
กอนวัยเรียนเปลี่ยน Mindset

๑.๓.๓ โครงการรวมพลังคล่ืน
ลูกใหมเด็กเยาวชน ลด ละ เลิก
ยาเสพตดิ “จติอาสาทําดี”

๑๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เด็กเยาวชนตําบลแมหลาย เขารวม
ตามเปาหมายของโครงการ ไมนอย
กวารอยละ ๘๐

ครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาและเด็กกอน
วัยเรียน เขารวมตามเปาหมายของ
โครงการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐

เด็กเยาวชนตําบลแมหลาย เขารวม
ตามเปาหมายของโครงการ ไมนอย
กวารอยละ ๘๐

ไดเรียนรูผานกระบวนการพัฒนา
ทักษะชีวิตผานกิจกรรมคาย มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี อยูในชุมชนอยางมี
ความสุข

ความรู ความเขาใจ สามารถ
ถายทอดคานยิมความซื่อสัตย
คุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝง
พฤติกรรมท่ีดแีกเด็กกอนวัยเรียนได

มีความรูความเขาใจในการลด ละ
เลิกยาเสพตดิ ดวยกิจกรรมจิตอาสา
ทําดี

กอง
การศกึษา

กอง
การศกึษา

กอง
การศกึษา



๕

มิติ ภารกจิตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วดัผลสําเร็จและเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หมายเหตุ

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ

๒. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการ
ทุจริต

๒.๑ แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร

๒.๑ กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงตอตานการทุจริตของ
ผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

- ออกประกาศเจตจํานงการตอตาน
การทุจริตของผูบริหาร ตอ
หนวยงาน/สาธารณะชน และมี
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของ
อปท. ๔ ป

การบริหารราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส
สามารถปองกันการทุจริตของ
บุคลากร องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ได

สํานักปลัดฯ

๒.๒ มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏบิัติราชการ

๒.๒.๑ มาตรการการสราง
ความโปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)

๒.๒.๒ (๑) กิจกรรมควบคุม
การเบิกจายเงินตามเทศ
บัญญัตงิบประมาณรายจาย
ประจําป

๒.๒.๒ (๒) โครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจดัซื้อ-
จัดจาง

๒.๒.๓ มาตรการปองกันการ
ทุจริตและสรางความโปรงใสใน
การดําเนินงานทะเบียนและ
บัตรประจําตัวประชาชน

-

-

-

-

มีการจัดทํามาตรการดานการบริหาร
บุคคลของเทศบาล

บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจาย

เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
จัดซ้ือจัดจางไดไมนอยกวา ๓
ชองทาง

ประชาชนไดรับความพึงพอใจในการ
ใหบริการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐

ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดาน
บริหารงานบคุคลของเทศบาล
การบริหารงานบคุคลของเทศบาลมี
ความโปรงใส

มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติ
ตามระเบยีบ ประกาศ เกิดความ
คุมคา ลดขอผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน

ประชาชนไดเขาถงึขอมูลขาวสาร
การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส
ลดปญหาการรองเรียนการทุจริต

สรางความโปรงใสในการบริการ
สาธารณะใหประชาชนไดรับความพงึ
พอใจโดยทดัเทยีมกันและไมเลือก
ปฏิบตัิ

สํานักปลัดฯ

กองคลัง

กองคลัง

สํานักปลัดฯ



๖

มิติ ภารกจิตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วดัผลสําเร็จและเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หมายเหตุ

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ

๒. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการ
ทุจริต
(ตอ)

๒.๓ มาตรการการใชดุลยพินิจ
และใชอํานาจหนาที่ใหเปนไป
ตามหลักการบรหิารจัดการ
บานเมืองที่ดี

๒.๓.๑ กิจกรรมการลดขัน้ตอน
การปฏิบตัิงาน

๒.๓.๒ มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต สัง่การ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตัิ
ราชการ

-

-

ประชาชนไดรับความพึงพอใจในการ
ใหบริการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐

มีการออกคําสั่งการมอบอํานาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง
มอบหมาย  เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ

ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ในการติดตอขอรับบริการ และมี
ความพึงพอใจในการใหบริการ

การบริหารราชการ การดําเนินงาน
การปฏิบตัิงานเกดิความคลองตัวและ
รวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความ
สะดวก และการใหบริการประชาชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการดําเนิน
กิจการ การประพฤตปิฏิบตัิตน
ใหเปนท่ีประจักษ

๒.๔.๑ โครงการยกยองเชิดชู
เกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ี
ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่
ประจกัษ

๒.๔.๒ กิจกรรมยกยองและเชิด
ชูเกียรตแิกบุคคล หนวยงาน
องคกรดเีดน ผูทํา
คุณประโยชนหรือเขารวมใน
กิจกรรมของเทศบาลตําบล
แมหลาย

๒.๔.๓ กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

มีการคัดเลือกหนวยงานหรือบุคคล
ที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่
ประจักษ อยางนอย ๓ หนวยงาน
หรือรายบุคคล

มีการคัดเลือกประเภทบคุคล
หนวยงาน และองคกรดเีดน ผูทํา
คุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรม
ของเทศบาล อยางนอย ๓ ประเภท

มีการคัดเลือกเกษตรกรผูปฏิบตัิตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง อยางนอย
๑ ราย

เปนการสรางขวัญและกําลังใจแก
หนวยงาน/บุคคลที่ไดรับการยกยอง
เชิดชเูกียรติ

เปนการสรางขวัญและกําลังใจแก
บุคคล หนวยงาน และองคกรดเีดน
ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมใน
กิจกรรมของเทศบาล

ผูไดรับคดัเลือก ไดรับการแตงตั้งเปน
วิทยากรประจําศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

กอง
การศกึษา



๗

มิติ ภารกจิตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วดัผลสําเร็จและเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หมายเหตุ

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ

๒. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการ
ทุจริต
(ตอ)

๒.๕ มาตรการจดัการในกรณี
ไดทราบ หรือรับแจง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต

๒.๕.๑ มาตรการจดัทํา
ขอตกลงการปฏิบตัิราชการ

๒.๕.๒ กิจกรรมใหความ
รวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีได
ดําเนินการตามอาํนาจหนาที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแล การปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลแมหลาย

๒.๕.๓ มาตรการแตงตัง้
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน

-

-

-

มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบตัิ
ราชการระหวางสวนราชการกับ
ผูบริหารทองถ่ิน

มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบ
หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต

เจาหนาทีด่ําเนินการเกีย่วกับเรื่อง
รองเรียน รอยละ ๑๐๐ ของเร่ืองท่ี
รองเรียนตอเทศบาล

บุคลากรปฏิบัติราชการดวยความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม เสริมสราง
วัฒนธรรมองคกรใหมีความโปรงใส

หนวยงานมีความโปรงใส และ
ปองกันการทุจริต ตามหลักการ
บริหารกจิการบานเมืองที่ดี

เจาหนาทีด่ําเนินการเรื่องรองเรียน
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ
อยางถูกตอง

ทุกกอง

ทุกกอง

สํานักปลัดฯ

๓. การสงเสริม
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน

๓.๑ จัดใหมีและเผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทางที่เปนการ
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาทีข่ององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดทุก
ขั้นตอน

๓.๑.๑ มาตรการปรับปรุงศูนย
ขอมูลขาวสารของเทศบาล
ตําบลแมหลายใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓.๑.๒ มาตรการเผยแพร
ขอมูลขาวสารที่สําคญัและ
หลากหลาย

-

-

มีศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาล
ตําบลแมหลาย จํานวน ๑ แหง

จํานวนขอมูลขาวสารทีไ่ดรับการ
เผยแพร มากกวา ๑๐ ประเภท

ประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูล
ในศูนยฯ และมีการจัดวางเอกสาร
ขอมูลขาวสาร เปนไปตามระเบยีบ
และกฏเกณฑท่ีกําหนด

ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดโดย
อยางสะดวก

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ



๘

มิติ ภารกจิตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วดัผลสําเร็จและเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หมายเหตุ

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ

๓. การสงเสริม
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน
(ตอ)

๓.๑ จัดใหมีและเผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทางที่เปนการ
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาทีข่ององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดทุก
ขั้นตอน
(ตอ)

๓.๑.๓ มาตรการจดัใหมี
ชองทางที่ประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสารของเทศบาล

- ชองทางในการเผยแพรขอมูล
ขาวสารของหนวยงาน จํานวนไม
นอยกวา ๗ ชองทาง

ประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร
หลากหลายชองทาง

สํานักปลัดฯ

๓.๒ การรับฟงความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน

๓.๒.๑ โครงการประชุม
ประชาคมพิจารณาการขอ
อนุญาตดูดทราย

๓.๒.๒ โครงการจัดตัง้ศูนย
ยุติธรรมชุมชนตําบลแมหลาย

๓.๒.๓ มาตรการแกไขเหตุ
เดือดรอนรําคาญ ดานการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

-

-

-

ประชาชนในหมูบานเขารวมประชุม
ประชาคม ไมนอยกวารอยละ ๘๐

ศูนยยตุิธรรมชุมชนไดดําเนินการให
ความชวยเหลือแกไขปญหา รอยละ
๑๐๐ ของเร่ืองท่ีประชาชนแจงเหตุ
หรือรองเรียน/รองทกุข

แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียน
ทราบภายใน ๑๕ วัน

ประชาชนไดรวมกระบวนการ รวม
คิด รวมทํา รวมแกปญหา และ
สงเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมี
สวนรวม

ประชาชนไดรับความชวย และไดมี
สวนรวม ในการสอดสองดูแลสังคม
และการอยูรวมกัน

สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุง
เหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องที่
ประชาชนแจงเหตุ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

กอง
สาธารณสุขฯ



๙

มิติ ภารกจิตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วดัผลสําเร็จและเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หมายเหตุ

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ

๓. การสงเสริม
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน
(ตอ)

๓.๓ การสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

๓.๓.๑ มาตรการรับฟงปญหา
ความตองการของประชาชน
เพ่ือใชจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
และงบประมาณรายจายของ
เทศบาลแมหลาย

๓.๓.๒ มาตรการแตงตัง้
ตัวแทนประชาคมเขารวมเปน
คณะกรรมการดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจาง

๓.๓.๓ กิจกรรมการตดิตาม
และประเมินผลแผนพฒันาของ
เทศบาลตําบลแมหลาย

-

-

-

มีการจัดทําและประกาศใช
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป และเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

มีการแตงตัง้ตัวแทนประชาคมเขา
รวมเปนคณะกรรมการดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจาง

ดําเนินการตดิตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป จํานวนปละ
ไมนอยกวา ๒ คร้ัง

ประชาชนไดมีสวนรวมและแสดง
ความคดิเห็นในการจัดทาํแผนพัฒนา
เทศบาล และเทศบัญญัตงิบประมาณ
รายจายประจําป ซึง่ความถูกตอง
ตามระเบยีบและหนงัสือสัง่การ

ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึง
สิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวน
รวมและตรวจสอบการดําเนินงาน
ของหนวยงาน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป และ
เทศบัญญตัิงบประมาณรายจาย
ประจําป และงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม ถูกตองและสอดคลองกับ
บริบทขอพ้ืนท่ี

สํานักปลัดฯ

กองคลัง

สํานักปลัดฯ

๔. การ
เสริมสรางและ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

๔.๑ มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามทีค่ณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด

๔.๑.๑ กิจกรรมการจัดทาํ
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป

๔.๑.๒ กิจกรรมการตดิตาม
ประเมินผลการควบคมุภายใน

-

-

ดําเนินการทุกขั้นตอนตามแผนการ
ตรวจสอบภายใน ไดรอยละ ๑๐๐

รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ตามระเบยีบฯ วาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
เสร็จตามกาํหนดเวลา

บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบยีบ และลดความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงาน

การปฏิบตัิในหนวยงานเปนไปอยางมี
ระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย
ระเบียบ การดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ

หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน

หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน



๑๐

มิติ ภารกจิตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วดัผลสําเร็จและเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หมายเหตุ

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ

๔. การ
เสริมสรางและ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น
(ตอ)

๔.๒ การสนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบตัิ หรือการบริหาร
ราชการตามชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได

๔.๒.๑. มาตรการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบคุคล เกีย่วกับการ
บรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย

๔.๒.๒ กิจกรรมการรายงานผล
การใชจายเงินใหประชาชน
ไดรับทราบ

๔.๒.๓ โครงการฝกอบรม
แนวทางปฏิบตัิของ
คณะกรรมการดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจาง

-

-

-

มีการแตงตัง้กรรมการจากภาค
ประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ
กํากับ ดูแลบริหารงานบคุคล โดยมี
ระดับความสาํเร็จ ไมนอยกวารอยละ
๘๐ ของแตละขั้นตอนการดําเนินงาน

จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบ
อื่นๆ โดยเปดเผยเพื่อให ประชาชน
ทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
แมหลาย ภายในเกาสิบวันนับแตวัน
สิ้นป และจดัทํารายงานแสดงผลการ
ดําเนินงาน ใหประชาชนทราบทุก
สามเดือน

คณะผูบริหาร และพนักงานเทศบาล
ผูไดรับการแตงต้ังเปนคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดซื้อจดัจาง เขารับการ
ฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๙๐

ประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบคุคล พรอมทัง้สามารถ
เปดเผยและอธิบายผลเก่ียวกับการ
บรรจุ การโอนยายได

มีการพัฒนาการบริหารดานการเงิน
การคลังและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ และเสริมสรางการมี
สวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือ
ผูรับบริการ

คณะกรรมการดําเนินการจัดซ้ือจัด
จาง ไดเกดิความรูความเขาใจ
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ถูกตองตามระเบียบท่ี
เกี่ยวของ

สํานักปลัดฯ

กองคลัง

กองคลัง

๔.๓ การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถ่ิน

๔.๓.๑ กิจกรรมการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทองถิ่น

๕๐,๐๐๐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย
เขารับการฝกอบรม รอยละ ๑๐๐

สมาชิกสภาทองถิ่นมคีวามรูความ
เขาใจในการทํางานตามบทบาทและ
อํานาจหนาที่ และปฏิบตัิงานอยาง
ถูกตองตามระเบยีบกฎหมาย

สํานักปลัดฯ



๑๑

มิติ ภารกจิตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วดัผลสําเร็จและเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หมายเหตุ

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ

๔. การ
เสริมสรางและ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น
(ตอ)

๔.๓ การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถ่ิน
(ตอ)

๔.๓.๒ กิจกรรมสงเสริมสมาชิก
สภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหาร

- สมาชิกสภาทองถ่ินทุกคน มีสวนรวม
ไดรับการแตงต้ังเปนคณะกรรมการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร

สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาท
หนาท่ี และรวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร

สํานักปลัดฯ

๔.๔ เสริมพลังการมีสวนรวม
ของชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ
ตอตานการทุจริต

๔.๔.๑ กิจกรรมการติดปาย
ประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการ
ทุจริต

๔.๔.๒ มาตรการการสงเสริม
และพัฒนาเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริต

๖,๐๐๐

-

ประชาชนในพื้นที่ไมนอยกวารอยละ
๗๐ ไดรับทราบการประชาสัมพันธ
กรณีพบเห็นการทุจริต

มีการจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน
ระหวางเทศบาลกับบุคคล องคกร
สวนราชการ และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่เขารวมเปนเครือขาย

ประชาชนมีสวนรวมสอดสอง
พฤติกรรมท่ีมิชอบของเจาหนาท่ีรัฐ
เพ่ือเปนการปองกันการทุจริต

ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกดิ
จิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับ
ปญหาการทุจริต เกิดความรวมมือ
รวมใจในการปองกันการทุจริต

สํานักปลัดฯ
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