แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
เทศบาลตําบลแมสาย
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555

สํานักงานเทศบาลตําบลแมสาย
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คํานํา
สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี ไดมีมติในที่ประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบ
ตามขอเสนอของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ใหหนวยงานของรัฐนําแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสูการปฏิบัติ และแตงตั้ง
คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ช าติ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ภาครั ฐ โดยมี
นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ ใหมีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลใหองคกรในภาครัฐจัดทําแผน
ยุ ท ธศาสตร แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารให ส อดรั บ กั บ ยุ ท ธศาสตร ดั ง กล า ว โดยที่ ค ณะกรรมการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ไดมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2552 เห็นชอบตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.
2552 – 2555 โดยกําหนดใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน จัดทําแผนปฏิบัติการวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 2552 – 2555
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค ของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ เทศบาลตําบลแมสาย ซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 ขึ้น เพื่อเปนการวางมาตรการเสริมสรางความ
เขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภายในองคกร ปองกันมิใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ในการปฏิบัติราชการของทุกภาคสวนในองคกร สงเสริมใหมีระบบ
การทํางานที่มีคุณภาพ มีความเขมแข็ง และเสริมสรางศักยภาพของบุคลากร ใหปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาลไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงสงเสริมการมีสวนรวม ในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ขององคกรทุกภาคสวนและภาคประชาสังคม อยางเปนรูปธรรม

(นายไศลยนต ศรีสมุทร)
นายกเทศมนตรีตําบลแมสาย
ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552
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สารบั ญ
หนา

สวนที่ 1
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ของเทศบาลตําบลแมสาย
ตารางที่ 1 แผนปฏิบตั ิการปองกันและปราบปรามการทุจริต ของเทศบาลตําบลแมสาย
- ยุทธศาสตร ที่ 1 - ยุทธศาสตร ที่ 4
ตารางที่ 2 โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
- ยุทธศาสตร ที่ 1 - ยุทธศาสตร ที่ 4

สวนที่ 2
1. ขอมูลพื้นฐานของเทศบาล
1.1 อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลแมสาย
1.2 โครงสรางและอัตรากําลังในการบริหารงานของเทศบาลตําบลแมสาย
- ผังแสดงการบริหารสวนการงานของเทศบาล
- อัตรากําลังเจาหนาที่สวนการบริหาร
1.3 แนวทางการพัฒนาพนักงานและพนักงานจางของเทศบาลตําบลแมสาย
1.4 การประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล
1.5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล(Good Governence)

2. ขอมูลสภาพทั่วไป
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

สภาพทั่วไป
ลักษณะที่ตั้ง
ประชากร
ดานเศรษฐกิจ
ดานสังคม
ปญหาการทุจริตภายในองคกร
การวิเคราะหศักยภาพองคกร

3. การดําเนินงานที่ผามา ตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
- ประมวลภาพ โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
สวนที่ 3
วิธีการรายงานผลการดําเนินงาน
ภาคผนวก
ประกาศเทศบาลตําบลแมสาย เรื่อง ใหใชแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ

1
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12
12
15

17
18
18
20
20
20
21
23
23
24
24
24
27
34
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สวนที่ 1
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ของเทศบาลตําบลแมสาย
สํานักงานเทศบาลตําบลแมสาย
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
หลักการและเหตุผล
สํานักงานเทศบาลตําบลแมสายไดจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 4 ป (ปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 - 2555) โดยยึดแนวทางตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่ง
ประกอบดวยยุทธศาสตร 4 ประการ คือ
ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 เสริ ม สร า งจิ ต สํ า นึ ก ค า นิ ย ม ให บุ ค ลากรของเทศบาลตํ า บลแม ส าย
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในองคกร
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภายใน
องคกร
ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางสมรรถนะเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลแมสายในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหเจาหนาที่ ของเทศบาลตําบลแมสาย มีจิตสํานึกและความตระหนักเรื่องความ
ซื่อสัตยสุจริต นําหลักคุณธรรม จริยธรรมไปใชในการบริหารและปฏิบัติงานของหนวยงาน
2. เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่เทศบาลตําบลแมสาย เพื่อสงเสริมให มีระบบการทํางานที่มีคุณภาพ มี
ความเข ม แข็ ง และเสริ ม สร า งศั ก ยภาพของเจ า หน า ที่ ให ป ฏิ บั ติ ง านตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพื่อใหประชาชนและหนวยงานที่รับบริการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ที่มี
ความซื่อสัตยสุจริต และเปนประโยชนตอสวนรวม
4. เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานกับองคกรทุกภาคสวนรวมถึงภาคประชาชน
ขอบขายการดําเนินการ
1. การวางมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกมิติของงานที่เอื้ออํานวย
ใหเกิดการทุจริต โดยอาศัย หลักธรรมาภิบาลที่ครอบคลุมหลักการความโปรงใส การตรวจสอบไดจรรยาบรรณ
และการมีสวนรวมของภาคประชาชน การสรางเสริมคานิยมการดําเนินชีวิตที่มีสวนลดกระแสวัตถุนิยม และ
การยกยองและตอบแทนขาราชการที่มีความซื่อสัตยใหปรากฏเปนตัวอยางการดําเนินชีวิต มีมาตรการที่ชัดเจน
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เปนหลักประกันที่สรางความเชื่อมั่นตอเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ตาม หลักความชอบธรรม คุณธรรม วิชาชีพ
ผลประโยชนของประชาชน และเปนผูมีความรูความสามารถ จะสามารถ เติบโตในสายงานของตนไดโดยไม
จําตองตกอยูภายใตอิทธิพลของผูมีอํานาจทางการเมืองที่อาจจะครอบงําระบบราชการ นําระบบ E- auction มา
ใชในระบบการจัดซื้อจัดจาง
2. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อใหประชาชนเขาถึงขาวสารของทางราชการไดอยางทัว่ ถึง
รวมเร็วทันเหตุการณ
3. ประกาศกฎเกณฑระเบียบมาตรฐานการปฏิบัติงานใหประชาชนทราบและสามารถนําไปใช
ศึกษาหาความรูไดโดยสะดวก
4. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ใหสาธารณชนรับทราบทุกป
ตัวชี้วัด
1. หนวยงานมีมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเผยแพรให
สาธารณชนทราบ
2. มีการตอบสนองตอขอรองเรียน เรื่อง “ การทุจริตและประพฤติมิชอบ” จากระบบรับฟงขอ
รองเรียนของเทศบาลตําบลแมสายไดอยางครบถวน
3. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแนวทาง/มาตรการ/โครงการ หรือแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบลแมสาย โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค
ในการดําเนินงาน และสรุปผลการตอบสนองตอขอรองเรียน พรอมทัง้ กําหนดแนวทาง หรือ มีขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงการดําเนินงานในปงบประมาณ ปถัดไป
หนวยงานรับผิดชอบหลัก
งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ทุกกองงานในเทศบาลตําบลแมสาย
เปาหมาย
เทศบาลตําบลแมสาย มีการจดวางระบบที่เขมแข็งและมีคุณภาพ เกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริต สงเสริมใหบุคลากรมีการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมาย ภายใตการมีสวนรวมของ
ภาคประชาสังคม และการบูรณาการกับทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐและเอกชน
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ของเทศบาลตําบลแมสาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555
ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และมาตรการ
คาเปาหมายตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร
1. เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ให
บุคลากรของเทศบาลตําบลแมสาย
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

มุงสงเสริม เสริมสราง จิตสํานึก
และคานิยม ใหแกบุคลากรใน
องคกรบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการ
รวมกันแกไขปญหาและรับผิดชอบ
ตอปญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบขององคกร รวมทั้งการรณรงค
เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกกอง
งานในองคกรมีวินัย เคารพกฎหมาย
กฎ และระเบียบ ที่จะเปนกลไกใน
การแกปญหา การพัฒนา ตลอดจน
เปนการวางรากฐานในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตภายใน
องคไดอยางมีประสิทธิภาพ

รอยละของบุคลากรของ
เทศบาลตําบลแมสาย มีความ
เขาใจ มีความรูคูคุณธรรม
มีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการ
รวมกันแกไขปญหา
รับผิดชอบตอปญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององคกร สงผลใหการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการเกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล กอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอสวนรวม

2552

2553

2554

2555

รอยละ
60

รอยละ
70

รอยละ
80

รอยละ
90

มาตรการ
1. สงเสริมหลักการปฏิบัติงาน
และการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
2. สงเสริมใหเจาหนาที่ของ
องคกรทุกระดับไดเรียนรูและ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยหลัก
ธรรมาภิบาล
3. กําหนดใหมีหลักสูตรทาง
การศึกษา เพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตขององคกร
4. สงเสริมคานิยมการยกยอง
และเชิดชูความดี ความซื่อสัตย
สุจริต โดยใหยึดถือเปนคานิยม
กระแสหลักของชาติ
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คาเปาหมายตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร

วัตถุประสงค

2. บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน มุงประสานความรวมมือระหวาง
หนวยงานกับองคกรทุกภาคสวนใน
ในการปองกันและปราบปรามการ
การปองกันและการปราบปรามการ
ทุจริตในองคกร
ทุจริตในองคกร สงเสริมบทบาท
และการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการติดตาม การ
ตรวจสอบทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในองคกร เสริมสรางและ
พัฒนาเครือขายภาคประชาชนใน
การตรวจสอบ ถวงดุล รวมถึงการ
สรางหลักประกันความปลอดภัยใน
การแจงขอมูลหรือเบาะแสในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต

ตัวชี้วัด
- มีชองทางในการรับรู
ขอมูลขาวสาร และชองทาง
ในการรับเรื่องรองเรียนรอง
ทุกขเพิ่มมากขึ้น
- การมีสวนรวมกับองคกร
ทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ เอกชน
และภาคประชาสังคม

2552

2553

2554

2555

รอยละ
60

รอยละ
70

รอยละ
80

รอยละ
90

มาตรการ
1. บูรณาการ ระหวาง
หนวยงานกับองคกรทุกภาค
สวนในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
องคกร
2. สงเสริมการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบ การทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในองคกร
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คาเปาหมายตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร
3. เสริมสรางความเขมแข็งในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภายในองคกร

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

มุงพัฒนาระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบ และถวงดุลในการใช
อํานาจใหเหมาะสม ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ สรางกลไกความ
รวมมือระหวางหนวยงานกับเอกชน
ใหมีศักยภาพในการปองกัน
ปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง
แกไข และพัฒนากฎหมายที่เอื้อ
ประโยชนตอการทุจริตหรือเปน
อุปสรรคตอการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองคกร

- มีระบบการตรวจสอบ
ควบคุม การปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ในองคกร ให
เปนไปตามวัตถุประสงค
- มีการพัฒนากฎหมาย และ
เผยแพร ในทุกภาคสวน

2552

2553

2554

2555

รอยละ
70

รอยละ
75

รอยละ
80

รอยละ
90

มาตรการ
1. พัฒนาระบบและกลไกใน
การตรวจสอบ ควบคุม และ
ถวงดุลการใชอํานาจให
เหมาะสม ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ
2. สงเสริมการกระจายอํานาจ
ในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภายในองคกร
3. สรางกลไกความรวมมือ
ระหวางองคกรกับภาคเอกชน
ใหมีศักยภาพในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
4. เสริมสรางประสิทธิภาพของ
กฎหมายเพื่อใชในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตใน
องคกร
5. สงเสริมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตของ
องคกร
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คาเปาหมายตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร
4. เสริมสรางสมรรถนะเจาหนาที่
ของเทศบาลตําบลแมสายในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

- บุคลากรปฏิบัติหนาที่โดย
มุงพัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถบุคลากรขององคกร ไมมีเรื่องรองเรียน
- ไมมีการทุจริตและปฏิบัติ
ในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององคกรใหสัมฤทธิผลได หนาที่โดยมิชอบ เกิดขึ้นใน
องคกร
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไข
สภาพปญหาการทุจริตใหเปนระบบ
อยางตอเนื่อง สรางมาตรฐานทาง
วิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือ
ประสานการปฏิบัติกับองคกรทุก
ภาคสวน

2552

2553

2554

2555

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

รอยละ
100

มาตรการ
1. พัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถบุคลากรของ
องคกร ในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
2. สรางมาตรฐานทางวิชาชีพ
ดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตขององคกร
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ตารางที่ 2 โครงการ/กิจกรรม/ และงบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหหนวยงานภาครัฐ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

มาตร
การ

โครง
การ/
กิจ
กรรม

1.1. สงเสริมหลักการ
ปฏิบัติงานและการดําเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.2. สงเสริมใหเจาหนาที่
ขององคกรทุกระดับได
เรียนรูและปฏิบัติงานตาม
หนาที่ดวยหลักธรรมาภิบาล
1.3. กําหนดใหมีหลักสูตร
ทางการศึกษา เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการปองกันและ
ปราบบปรามการทุจริต
ภาครัฐ
1.4. สงเสริมคานิยมการยก
ยองและเชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตยสุจริต โดยใหยึดถือ
เปนคานิยมกระแสหลักของ
ชาติ

1. สงเสริมการ
ปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เผยแพรความรู
เกี่ยวกับมาตรการการ
ปราบปรามและปองกัน
การทุจริต
3. จัดทํา แนวทาง
เกี่ยวกับมาตรการการ
ปราบปรามและปองกัน
การทุจริต และปรับปรุง
กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่
ใชในการปฏิบัติงาน
4. ยกยอง เชิดชู
“คนดี ศรีเทศบาล”ของ
บุคลากรทุกระดับชั้น
และของชุมชนทุกชุมชน

ปงบประมาณ พ.ศ.
หนวย
นับ
ครั้ง /
คน

2552
เปา
หมาย
เจาหนาที่
เทศบาล
ตําบล
แมสาย
องคกร
ภาครัฐและ
ประชา
ชนทั่วไป

2552
งบ
ประ
มาณ
20,000

เปา
หมาย
เจาหนาที่
เทศบาล
ตําบล
แมสาย
องคกร
ภาครัฐ
และ
ประชา
ชนทั่วไป

2553
งบ
ประ
มาณ
20,000

เปา
หมาย
เจาหนาที่
เทศบาล
ตําบล
แมสาย
องคกร
ภาครัฐและ
ประชา
ชนทั่วไป

2555
งบ
ประ
มาณ
20,000

เปา
หมาย
เจาหนาที่
เทศบาล
ตําบล
แมสาย
องคกร
ภาครัฐและ
ประชา
ชนทั่วไป

ผูรับ
ผิด
ชอบ/
ผูสนับ
สนุน

งบ
ประ
มาณ
20,000 สํานักปลัด
งานนิติการ
งานการ
เจาหนาที่

ยุทธ
ศาสตร
/หนวย
งาน
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ศักยภาพ
องคกร

11

ตารางที่ 2 โครงการ/กิจกรรม/ และงบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

มาตร
การ

2.1. บูรณาการ หนวยงาน
ภาครัฐกับองคกรทุกภาค
สวนในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ
2.2. สงเสริมการมีสวน
รวมของภาคประชาชนใน
การติดตาม ตรวจสอบ การ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ในหนวยงาน

โครง
การ/
กิจ
กรรม
1. ปรับปรุงศูนยขอมูล
ขาวสารและศูนยรับ
เรื่องราวรองทุกข
2. จัดตั้งเครือขาย
กฎหมายสูชุมชน
3. จัดตั้งเครือขาย
นักกฎหมายนอย
ในสถานศึกษา

ปงบประมาณ พ.ศ.
หนวย
นับ

ครั้ง /
คน

2552
เปา
หมาย
เจาหนาที่
เทศบาล
ตําบล
แมสาย
องคกร
ภาครัฐและ
ประชา
ชนทั่วไป

2553
งบ
ประ
มาณ
20,000

เปา
หมาย
เจาหนาที่
เทศบาล
ตําบล
แมสาย
องคกร
ภาครัฐ
และ
ประชา
ชนทั่วไป

2554
งบ
ประ
มาณ
20,000

เปา
หมาย
เจาหนาที่
เทศบาล
ตําบล
แมสาย
องคกร
ภาครัฐและ
ประชา
ชนทั่วไป

2555
งบ
ประ
มาณ
20,000

เปา
หมาย
เจาหนาที่
เทศบาล
ตําบล
แมสาย
องคกร
ภาครัฐและ
ประชา
ชนทั่วไป

งบ
ประ
มาณ
20,000

ผูรับ
ผิด
ชอบ/
ผูสนับ
สนุน

ยุทธ
ศาสตร
/หนวย
งาน

สํานักปลัด ยุทธศาสตร
งานนิติการ การพัฒนา
งานประชา ศักยภาพ
สัมพันธ
องคกร

12

ตารางที่ 2 โครงการ/กิจกรรม/ และงบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

มาตร
การ

3.1. พัฒนาระบบและ
กลไกในการตรวจสอบ
ควบคุม และถวงดุลการใช
อํานาจใหเหมาะสม ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ
3.2. สงเสริมการกระจาย
อํานาจในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภายในองคกร
3.3. สรางกลไกความ
รวมมือระหวางองคกรกับ
ภาคเอกชนใหมีศักยภาพใน
การปองกันและปราบปราม
การทุจริต

โครง
การ/
กิจ
กรรม
1. จัดทําสื่อรณรงค
การปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ภายในองคกร
2. รวมรณรงคสงเสริม
กับภาครัฐและประชาชน
ตอตานการทุจริตในทุก
ภาคสวน
3. กําหนดใหกองงาน
จัดทําดัชนีชี้วัดความ
โปรงใส ตามเกณฑ
มาตรฐานกลางความ
โปรงใสขององคกร

ปงบประมาณ พ.ศ.
หนวย
นับ

ครั้ง /
คน

2552
เปา
หมาย
เจาหนาที่
เทศบาล
ตําบล
แมสาย
องคกร
ภาครัฐและ
ประชา
ชนทั่วไป

2553
งบ
ประ
มาณ
20,000

เปา
หมาย
เจาหนาที่
เทศบาล
ตําบล
แมสาย
องคกร
ภาครัฐ
และ
ประชา
ชนทั่วไป

2554
งบ
ประ
มาณ
20,000

เปา
หมาย
เจาหนาที่
เทศบาล
ตําบล
แมสาย
องคกร
ภาครัฐและ
ประชา
ชนทั่วไป

2555
งบ
ประ
มาณ
20,000

เปา
หมาย
เจาหนาที่
เทศบาล
ตําบล
แมสาย
องคกร
ภาครัฐและ
ประชา
ชนทั่วไป

งบ
ประ
มาณ
20,000

ผูรับ
ผิด
ชอบ/
ผูสนับ
สนุน

ยุทธ
ศาสตร
/หนวย
งาน

สํานักปลัด
งานนิติการ ยุทธศาส
ตรการ
งานการ
พัฒนา
เจาหนาที่
ทุกกองงาน ศักยภาพ
องคกร
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มาตร
การ
3.4. เสริมสราง
ประสิทธิภาพของ
กฎหมายเพื่อใชในการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริตในองคกร
3. 5. สงเสริมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ขององคกร

โครง
การ/
กิจ
กรรม
4. จัดสรางระบบการ
ควบคุมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมของ
เทศบาล
5. เผยแพรผลงานดาน
การปองกันการทุจริต
ขององคกรผานสื่อตางๆ
เพื่อสรางความโปรงใส

ปงบประมาณ พ.ศ.
หนวย
นับ

2552
เปา
หมาย

2553
งบ
ประ
มาณ
-

เปา
หมาย

2554
งบ
ประ
มาณ
-

เปา
หมาย

2555
งบ
ประ
มาณ
-

เปา
หมาย

งบ
ประ
มาณ
-

ผูรับ
ผิด
ชอบ/
ผูสนับ
สนุน

สํานักปลัด
งานนิติการ
งานการ
เจาหนาที่

ยุทธ
ศาสตร
/หนวย
งาน
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ตารางที่ 2 โครงการ/กิจกรรม/ และงบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางสมรรถนะเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

มาตร
การ

โครง
การ/
กิจ
กรรม

4.1. เพื่อพัฒนา
สมรรถนะและขีด
ความสามารถบุคลากร
ขององคกร ในการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริต
4.2. สรางมาตรฐานทาง
วิชาชีพดานการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตขององคกร

1. สงเสริมใหความรู ใน
เรื่อง กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ และมาตรการ
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
2. จัดทําบันทึกขอตกลง
คํารับรอง
การปฏิบัติราชการ
ตามลําดับชั้นบังคับ
บัญชา

ปงบประมาณ พ.ศ.
หนวย
นับ
ครั้ง /
คน

2552
เปา
หมาย
เจาหนาที่
เทศบาล
ตําบล
แมสาย

2553
งบ
ประ
มาณ
25,000

เปา
หมาย
เจาหนาที่
เทศบาล
ตําบล
แมสาย

2554
งบ
ประ
มาณ
25,000

เปา
หมาย
เจาหนาที่
เทศบาล
ตําบล
แมสาย

2555
งบ
ประ
มาณ
25,000

เปา
หมาย
เจาหนาที่
เทศบาล
ตําบล
แมสาย

งบ
ประ
มาณ
25,000

ผูรับ
ผิด
ชอบ/
ผูสนับ
สนุน

สํานักปลัด
งานนิติการ
ทุกกองงาน

ยุทธ
ศาสตร
/หนวย
งาน

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ศักยภาพ
องคกร
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สวนที่ 2
1. ขอมูลพื้นฐานขององคกร
เทศบาลแมสาย เดิมมีฐานะเปนสุขาภิบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 14
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2499 ตอมาเพื่อความเหมาะสมในการบริหารกิจการและการทํานุบํารุงทองถิ่น จึงไดมี
การเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลใหม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลแมสาย
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2526 และไดรับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเปน
เทศบาลตําบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ทั้งนี้ เปนไปตามตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง
ฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 “ใหบรรดาสุขาภิบาลตามกฎหมายวาดวยสุขาภิบาล ที่มีอยูใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเปนเทศบาลตําบลตามกฎหมายวาดวยเทศบาลใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ” ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาวประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนที่
9 ก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2542
ปจจุบันเทศบาลตําบลแมสาย มีรูป แบบการบริห ารแบบนายกเทศมนตรี ซึ่งตองมาจาก
การเลือ กตั้ง โดยตรงจากประชาชน และใหน ายกเทศมนตรีแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 2 คน
รวมถึงการแตงตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ซึ่งมิใชสมาชิกสภาเทศบาล ได
ตามที่กฎหมายกําหนด ทําหนาที่ฝายบริหาร และมีสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
จํานวน 12 คน ทําหนาที่เปนฝายสภานิติบัญญัติ การดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป

1. 1 อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลแมสาย
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดกําหนดถึงอํานาจหนาที่ของเทศบาล โดยแบง
ออกเปน 2 ลักษณะ คือ
1) ภารกิจหลัก เปนหนาที่ที่ตองทํา หนาที่ประการนี้เปนหนาที่ที่กฎหมายบังคับใหเทศบาล
ตองจัดทําใหเปนผลดี ถาเทศบาลใดไมอาจปฏิบัติภารกิจหนาที่ประการนี้ไดหรือไมบังเกิดผลดีถือไดวา
เทศบาลนั้นบกพรองตอหนาที่หรือละเลยไมปฏิบัติตามอํานาจหนาที่
2) ภารกิจรอง เปนหนาที่ที่เทศบาลอาจจะทําหรือไมกระทําก็ได ทั้งนี้ขนึ้ อยูกับสถานภาพ
ทางการคลัง จํานวนบุคลากรเจาหนาที่ จํานวนทรัพยสิน และความสามารถของเทศบาลนั้นๆ เปนเกณฑชี้
วัด แตเปนขอนาพิจารณาวาการที่เทศบาลใดจะปฏิบัติหนาที่ในภารกิจรองไดนั้นควรอยางยิ่งที่จะลุลวงใน
ภารกิจหลักอยางมีประสิทธิภาพครบถวนสมบูรณเรียบรอยแลว
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เทศบาลตําบลแมสาย มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 ดังนี้
ภารกิจหลัก
1. การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
2. การใหมแี ละบํารุงทางบก และทางน้ํา
3. การรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัด ขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. การปองกันและระงับโรคติดตอ
5. การใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
6. การใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
7. การสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
8. การบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
9. หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล
ภารกิจรอง
1. การใหมีน้ําสะอาด หรือการประปา
2. การใหมีโรงฆาสัตว
3. การใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม
4. การใหมีสสุ าน และฌาปนกิจสถาน
5. การบํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
6. การใหมแี ละบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข
7. การใหมแี ละบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
8. การใหมแี ละบํารุงทางระบายน้ํา
9. การจัดใหมเี ทศพาณิชย
และอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ กําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ซึ่งไดกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะ ไวดังนี้
1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
2. การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
3. การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

การสาธารณูปการ
การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ
การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
การสงเสริมการทองเที่ยว
การจัดการศึกษา
การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
การสงเสริมกีฬา
การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
การสงเสริมการการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
การจัดใหมีและควบคุมสุสานและ ฌาปนสถาน
การควบคุมและการเลี้ยงสัตว
การจัดใหมีและการควบคุมการฆาสัตว
การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย
การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม
25. การผังเมือง
26. การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาทีส่ าธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและการสนับสุนการปองกันและการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน
31. กิจการอื่นใด ที่เปนผลประโยชน ของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
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1. 2 โครงสรางและอัตรากําลังในการบริหารงานของเทศบาลตําบลแมสาย
สวนการบริหารของเทศบาล
1. สํานักปลัดเทศบาล มีอํานาจหนาที่ในการบริหารงานราชการทั่วไปของเทศบาล และ
ภารกิจที่มิไดกําหนดไววาเปนหนาที่ของสวนราชการใด เปรียบเสมือนแมบานของเทศบาล ในปจจุบันสํานัก
ปลัดเทศบาลมีสวนการงานในสั งกั ด ดังตอไปนี้ งานธุรการ งานการเจาหน าที่ งานทะเบียนราษฎร
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง งานวิเคราะหนโยบายและแผน
งานจัดทํางบประมาณ งานนิติการ งานประชาสัมพันธ งานศูนยสารสนเทศอินเทอรเน็ตตําบล และงานอื่นที่
เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
2. กองคลัง มีอํานาจหนาที่ในการบริหารงานเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บ
รายได การประเมินภาษี ตรวจสอบและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ งานเชาทรัพยสิน
ตางๆ งานปรับปรุงและตรวจสอบทะเบียนทรัพยสิน งานจัดซื้อจัดจาง งานเบิกจายพัสดุและครุภัณฑ และ
งานอื่นๆที่เกี่ยวของ ในปจจุบันสํานักปลัดเทศบาลมีสวนการงานในสังกัด ดังตอไปนี้ งานธุรการ งาน
ผลประโยชน งานการเงินและบัญชี งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน งานพัสดุ และงานอื่นที่
เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
3. กองชาง มีหนาทีเ่ กี่ยวกับการใหคําปรึกษา แนะนําและปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงานดาน
วิศวกรรม สถาปตยกรรม งานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตปลูกสรางอาคาร งานออกแบบ
งานคํานวณ งานประมาณราคาทางวิศวกรรม สถาปตยกรรม การควบคุมซอมแซม บํารุงรักษา งาน
สวนสาธารณะ งานสถานทีแ่ ละไฟฟาสาธารณะ และงานอื่นที่เกีย่ วของตามที่ไดรับมอบหมาย
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีหนาที่เกีย่ วกับงานดานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดลอม ซึ่งไดแก งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ ควบคุมการประกอบกิจการที่นารังเกียจ และ
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ เหตุรําคาญ งานรักษาความสะอาด งานกําจัดขยะมูลฝอย งานบําบัดน้ําเสีย งาน
สงเสริมสุขภาพ งานอนามัยแมและเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งานสาธารณสุขมูลฐาน งานปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ งานควบคุมการฆาสัตวและโรงฆาสัตว งานสัตวแพทย งานรักษาพยาบาลในและนอก
สถานที่ และงานอื่นที่เกีย่ วของตามที่ไดรับมอบหมาย
5. กองการศึกษา มีหนาที่ปฏิบัติงานดานการศึกษา ซึ่งไดแก งานธุรการ งานบริหาร
การศึกษา งานสงเสริมและพัฒนาการศึกษา งานสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ งานสงเสริมเยาวชนและ
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน งานสงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นภูมิปญญาทองถิ่น และ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
6. กองสวัสดิการสังคม มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห การสงเสริม
สวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนนและชุมชนแออัด การจัดใหมี
และสนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การสงเสริมงานประเพณีทองถิ่นและงานสาธารณะ การใหคําปรึกษา
แนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
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ผังแสดงการบริหารสวนการงานของเทศบาล

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

กองการศึกษา

กองชาง
กองคลัง

หนวยงานตรวจสอบภายใน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสวัสดิการสังคม
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อัตรากําลังเจาหนาที่สวนการบริหาร

11

สวนการบริหาร

1. สํานักปลัดเทศบาล
2. กองคลัง
3. กองชาง
4. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
5. กองการศึกษา
6. กองสวัสดิการสังคม
รวม

พนักงานเทศบาล
สามัญ (คน)

ลูกจางประจํา
(คน)

พนักจางตาม
ภารกิจ (คน)

พนักงานจาง
ทั่วไป (คน)

รวม
(คน)

13
8
6
5

12
1
3
4

10
3
5
5

15
6
11
26

50
18
26
40

4
1
37

20

28
51

8
1
67

38
4
176

1.3 แนวทางการพัฒนาพนักงานและพนักงานจางของเทศบาล
เทศบาลตําบลแมสาย มีแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาล โดย
ให ไ ด รั บ การพั ฒ นาทุ ก ตํ า แหน ง ภายในรอบระยะเวลา 3 ป (พ.ศ. 2553 – 2555) โดยจะกํ า หนดเป น
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาลเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและ
จริยธรรมอันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หลักสูตรการพัฒนาสําหรับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลแตละตําแหนงตองไดรับการพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่ง
หรือหลายหลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
2) หลักสูตรการพัฒนาเกีย่ วกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
3) หลักสูตรความรู และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
4) หลักสูตรดานการบริหาร
5) หลักสูตรดานคุณธรรม และจริยธรรม
6) หลักสูตรดาน มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
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โดยวิ ธี ก ารพั ฒ นาพนั ก งานเทศบาล และพนั ก งานจ า งของเทศบาล เทศบาลอาจจะ
ดําเนินการเอง หรืออาจมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือผูที่เหมาะสมดําเนินการ หรือดําเนินการรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล สวนราชการ หรือหนวยงานอื่น โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดอยางหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได
ตามความจําเปน และความเหมาะสม ดังนี้
1) การปฐมนิเทศ
2) การฝกอบรม
3) การศึกษา หรือดูงาน
4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
5) การสอนงาน การใหคําปรึกษา หรือวิธกี ารอื่นที่เหมาะสม

1.4 การประกาศใชประมวลจริยธรรมของขาราชการ ของเทศบาลตําบลแมสาย พ.ศ. 2552
เทศบาลตําบลแมสาย ไดมีการประกาศใชประมวลจริยธรรมของขาราชการ เพื่อเปนเครื่องมือ
กํากับความประพฤติของขาราชการ ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนหลัก
สากล โดยยึดมั่นในคานิยมหลัก 10 ประการ ตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลแมสาย ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนทับซอน
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
(๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกันพัฒนา
ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

1.5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ตามแนวทางของสํานักงาน ก.พ. ไดแก
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุมคา หลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยนี้ไดเริ่มนํามาใชระหวางยุคเศรษฐกิจฟองสบู หรือยุคIMF
กลาวคือเพื่อเปนการสรางแรงกระตุนระบบการทํางานทีด่ ี ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิดการสัมฤทธิ์ผล
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ทางเศรษฐกิจเพื่อประเทศไทยจะไดมีความสามารถในการชําระหนี้ได ดังนี้ ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงพยายาม
ปรับยุทธศาสตรของหนวยงานของตน หรือแนวคิดในการทํางานของตนใหสอดคลองกับรูปแบบของหลัก
ธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาลอาจแยกองคประกอบทีส่ ําคัญไดดังนี้
1.หลักความโปรงใส) กลาวคือ ไมวาจะทําการใดๆในการบริหารจัดการองคกร ก็ตองมีเหตุผล
โปรงใสในวิธกี าร สามารถตรวจสอบได และมีองคกรหรือหนวยงานเพือ่ ตรวจสอบการทํางาน โดยพรอมถูก
ตรวจสอบไมวาจะเปนจากองคกรภายในหรือองคกรภายนอก
2.หลักนิติธรรม หมายถึง การใชกฎหมายตางๆอยางเที่ยงตรงยุติธรรมสามารถบังคับใชกฎหมายกับ
ทุกคนไดเสมอกันโดยไมเลือกปฏิบัติ
3.หลักความรับผิดชอบ กลาวคือ ตองมีการรับผิดชอบในการกระทําของตนในฐานะเปนสวนหนึ่ง
ของการขับเคลื่อนของงานหรือองคกร และตองปฏิบัติตามหนาที่ของตนอยางเครงครัดเพื่อบรรลุผลของงาน
และองคกร
4.หลักคุณธรรม กลาวคือ คนในองคกรตองมีความรูสึกผิดชอบชั่วดี และสํานึกในความดีงามที่จะ
ทํางานโดยถูกตองและสุจริต
5.หลักความคุมคา โดยตองถือประโยชนสูงสุดแหงองคกรเปนที่ตั้งในการบริหารและขับเคลื่อน
องคกรไปใหสูความสําเร็จ
6.หลักการมีสวนรวม กลาวคือ ประชาชนและบุคลากรในองคจะตองมีสวนรวมในการทํางานโดยมุง
ผลแหงการประสบความสําเร็จรวมกัน
โดยเมื่อกระทํางานโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลแลวตอง มีความโปรงใส ความมีประสิทธิภาพ การมี
สวนรวม และความเปนธรรม งานจึงจะสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพและสําเร็จผลในปจจุบันไม
วาจะเปนภาครัฐและเอกชนเองไดพยายามนําเอาหลักธรรมาภิบาลมาใหกับองคกรของตน แมประเทศไทยจะพนจาก
สภาวะการเปนหนี้กับ IMFแลวก็ตาม เพราะหลายองคกรไดเล็งเห็นวาหลักธรรมาภิบาลนี้มีประสิทธิภาพ และ
เสริมสรางศักยภาพในการทํางานใหแก ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ในหนวยงานของตน หลายองคกรตางๆ
ของประเทศไทยไดพยายามปรับใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองคกร เชน รัฐบาลกลาง รัฐวิสาหกิจ
จังหวัด CEO(Chief Executive Officer) บริษัทที่บริหารงานแบบบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) เปน
ตน สวนในตางประเทศนั้น ไดมีการนําหลักการนี้มาใชกับประเทศที่กําลังพัฒนา หรือประเทศที่เปนลูกหนี้
ขององคกรการเงินระหวางประเทศตางๆ เชน การรณรงคหลักธรรมภิบาลในเลบานอน หลักธรรมาภิบาลใน
สาธารณรัฐบ็อตสวานา ประเทศแอฟริกา เปนตน ฉะนั้น หากมีการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลกับองคกร จะ
ทําใหองคกรสามารถบริหารงานองคกรไดมีประสิทธิภาพ และสามารถมุงไปสูความสัมฤทธิ์ผลขององคกร
และงานที่ทําไดมากที่สุด
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2. ขอมูลสภาพทั่วไป
2.1 สภาพทั่วไป
เทศบาลตําบลแมสาย เปนชุมชนที่มีความสําคัญมากชุมชนหนึ่ง เนื่องมาจากตั้งอยูชายแดนมี
ความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางใกลชิดกับประเทศเมียนมาร ในอนาคตเพื่อการพัฒนา
โครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ความสําคัญของเมืองแมสายจะยิ่งทวีขึ้นแตอยางไรก็ตาม โครงการสี่เหลี่ยม
เศรษฐกิจปรากฏขึ้น อาจจะนํามาซึ่งปญหาตางๆอันไดแก ปญหาการจราจร ปญหาการระบายน้ํา และภาวะ
มลพิษทางน้ํา ปญหาการขาดพื้นที่ถาวรสําหรับใชเปนสถานที่กําจัดขยะ ปญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ
ปญหาแหลงเสื่อมโทรมหรือชุมชนแออัด ปญหาที่เกิดจากความไมเปนระเบียบของเมืองทั้งในรูปราง ลักษณะ
ขนาด และการใชสี เปนตน ปญหาเหลานี้มีสวนใหเมืองแมสายดอยคุณคาลง และควรไดรับการแกไขเพื่อให
เมืองแมสายสามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนเมืองสวยงามนาอยู ทําใหประชาชนในทองถิ่นเกิด
ความภาคภูมิใจ และสรางความประทับใจแกนักทองเที่ยว

2.2 ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตั้งอยูในพื้นที่อําเภอแมสายอยูทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงราย ติดกับชายแดนไทย
กับประเทศเมียนมารอยูหางจากอําเภอเมืองเชียงรายประมาณ 63 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังตอไปนี้
อาณาเขตดานทิศเหนือ
ตั้งแตหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยูริมแมน้ําสาย ตรงทางแยกลําเหมืองแดงเปนเสนตรงไปทางทิศ
เหนือถึงกึ่งกลาง แมน้ําสาย เสนตรงแบงเขตประเทศไทยกับประเทศเมียนมารและเลียบไปตามเสนแบงเสน
แบงเขตของประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยูริมแมน้ําแม
สายฝงใต ริมคลองสงน้ําชลประทานฝงตะวันออก
อาณาเขตดานทิศตะวันออก
จากหลักเขตที่ 2 เลียบริมคลองสงน้ําชลประทานฝงตะวันออก ไปทางทิศใตถึงหลักเขตที่
3 ซึ่งตั้งอยูริมคลองสงน้ําชลประทาน ฝงตะวันออก หางจากศูนยกลางทาง ร.พ.ช. ๑๑๐๓๒ สายบานปา
ยาง-บานทุงเกลี้ยงทางทิศใตระยะ 200 เมตร (ติดตอกับบานปายาง หมู 6 ตําบลแมสาย)
อาณาเขตดานทิศใต
จากหลักเขตที่ 3 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยูริมทางหลวง
แผนดินหมายเลข 110 ตอนเชียงราย – แมจัน – แมสาย ฟากตะวันตกตรง กม. 888.300 (ติดตอกับหมูบานปา
ยางใหม หมูที่ 4 ตําบลเวียงพางคํา) จากหลักเขตที่ 4 เปนเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 110 ตอนเชียงราย – แมจนั – แมสาย ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยูแนวเขตปาสงวน
แหงชาติ
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อาณาเขตดานตะวันตก
จากหลักเขตที่ 5 เลียบแนวเขตปาสงวนแหงชาติไปทางทิศเหนือไปบรรจบหลักเขตที่ 1
(ติดตอกับเขตตําบลเวียงพางคํา)

2.3 ประชากร (ที่มา :ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2552)
ตารางแสดงจํานวนประชากรรวมในชวง 3 ปยอนหลัง

ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
บาน (หลังคาเรือน)

พ.ศ. 2552
9,273

พ.ศ. 2551
9,423

พ.ศ. 2550
8,945

10,153
19,426
10,632

10,316
19,739
10,587

9,713
18,658
10,147

ขอมูลสถิติเกี่ยวกับจํานวนประชากร
ลักษณะขอมูล
แยกตามเพศ
แยกตามสถานะของบุคคล
- ผูมีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
- ผูที่ไมไดสัญชาติไทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
- ผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานกลาง (ทะเบียนซึ่งผูอํานวยการทะเบียนกลาง
กําหนดใหจัดทําขึ้นสําหรับลงรายการบุคคลที่ไมอาจมีชื่อในทะเบียนบาน)
- ผูที่อยูระหวางการยาย (ผูที่ยายออกแตยังไมไดยายเขา)

ชาย

หญิง

รวม

11,186

12,564

23,750

7,798
3,204
110

8,152
4,242
95

15,950
7,446
205

74

75

149
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แยกจํานวนประชากรและบานตามชุมชน กรณีสัญชาติไทย
หมูที่
1
2
3
10
2
6
7
8
10

ชื่อชุมชน
ตําบลเวียงพางคํา
ชุมชนแมสาย และ ชุมชนดอยเวา
ชุมชนดอยงาม
ชุมชนเวียงพาน
ชุมชนปายางผาแตก
ตําบลแมสาย
ชุมชนเหมืองแดง
ชุมชนปายางชุม
ชุมชนเกาะทราย
ชุมชนปายาง
ชุมชนไมลุงขน
ทะเบียนบานกลาง
รวม

ประชากร
ชาย
หญิง

รวม

จํานวน
ครัวเรือน

1,579
272
1,046
704

1,755
288
1,095
719

3,334
560
2,141
1,423

1,692
271
1,162
911

956
896
1,131
1,240
1,449
105
9,378

1,034
917
1,293
1,369
1,683
90
10,243

1,990
1,813
2,424
2,609
3,132
195
19,621

1,992
1,794
2,424
2,620
3,142
1
16,009

จํานวนประชากรแยกตามเพศและอายุ
อายุ (ป)
นอยกวา 1 ป
1–6
7 – 12
13 – 17
18 - 60
60 ปขึ้นไป
รวม

เพศชาย
จํานวน (คน)
24
626
770
557
4,863
846
7,686

เพศหญิง
จํานวน (คน)
27
570
714
542
5,188
1,020
8,061

26

2.4 ดานเศรษฐกิจ
โครงสรางทางเศรษฐกิจ
ตั้งแตเมื่อมีการเปดจุดผอนปรนที่บริเวณบานแมสาย ทําใหมีการติดตอคาขายกับประชาชน
ในอําเภอทาขี้เหล็กของสหภาพเมียนมาร ทําใหกิจกรรมการคากลายเปนกิจกรรมหลักที่ทํารายไดใหแก
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมสาย โดยเฉพาะเมื่อมีการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดเชียงรายขึ้น พื้นที่
บริเวณจุดผอนปรนดังกลาวถูกกําหนดใหเปนพื้นที่หลักในแผนการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
ทําใหประชานจากที่ตางๆ ที่เขามาเที่ยวเมืองเชียงราย มักจะเลยมาเที่ยวเมืองแมสายดวย ซึ่งเปนผลใหมีการ
ขยายตัวทางดานเศรษฐกิจการคามากขึ้น ประกอบกับทางสหภาพเมียนมาร ไดผอนปรนใหประชาชนของ
ตนสามารถคาขายไดโดยเสรี ทําใหนักทองเที่ยวนิยมไปซื้อสินคาจากอําเภอทาขี้เหล็กมากขึ้น เพราะเปน
แหลงสินคาราคาถูก เปนผลใหพื้นที่เทศบาลตําบลแมสายซึ่งเปนจุดผานแดนมีปริมาณนักทองเที่ยวเขามา
เยี่ยมชมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในชวงวันหยุดสุดสัปดาหและชวงวันหยุดราชการประจําป
กิจการคาและบริการในเขตเทศบาลตําบลแมสาย ประกอบดวยรานคาประเภทตางๆ ไดแก
รานขายของชํา รานอาหารและเครื่องดื่ม รานขายอุปกรณไฟฟา นอกจากนี้ยังมีการบริการประเภทตางๆ
อาทิ รานเสริมสวย ตัดเย็บเสื้อผาและรานขายเสื้อผาสําเร็จรูป ฯลฯ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจรองไดแกการเกษตรกรรม เนื่องจากดินในเขตเทศบาลตําบลแมสาย
เหมาะสมสําหรับการปลูกขาว ทํานา เปนตน

2.5 ดานสังคม
ชุมชน
ชุมชน หมายถึง ชุมชนในเขตเทศบาลที่ประชาชนอาศัยอยูรวมกันโดยมีสภาพพื้นที่ หรือ
ภูมิศาสตรรวมกัน เชน แนวเขตถนน ตรอก ซอย หรืออาคารเรือนแนวเดียวกัน สําหรับเทศบาลตําบลแมสาย
ไดประกาศจัดตั้งชุมชนโดยแบงออกเปน 10 ชุมชนตามเขตของหมูบาน ดังนี้
ตําบลเวียงพางคํา ประกอบดวย 5 ชุมชน ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)

ชุมชนแมสาย หมู 1 ต. เวียงพางคํา
ชุมชนดอยเวา หมู 1 ต.เวียงพางคํา
ชุมชนดอยงาม หมู 2 ต. เวียงพางคํา
ชุมชนเวียงพาน หมู 3 ต. เวียงพางคํา
ชุมชนปายางผาแตก หมู 10 ต.เวียงพางคํา
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ตําบลแมสาย ประกอบดวย 5 ชุมชน ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)

ชุมชนเหมืองแดง หมู 2 ต. แมสาย
ชุมชนปายางชุม หมู 6 ต. แมสาย
ชุมชนเกาะทราย หมู 7 ต. แมสาย
ชุมชนปายาง หมู 8 ต. แมสาย
ชุมชนไมลุงขน หมู 10 ต. แมสาย

โดยแตละชุมชนจะมีประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดย
สมาชิกในชุมชนที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด มีหนาที่คือ
1. เปนผูเสริมสรางจิตสํานึก ความเสียสละตอสวนรวมในการพัฒนาของผูอยูอาศัยในชุมชน
2. เปน ผู นํา ในการดํ า เนิน กิ จ กรรมต างๆ ในชุมชน เชน กิจ กรรมงานประเพณีทองถิ่ น
กิจกรรมดานสาธารณสุข กิจกรรมดานการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ เปนตน
3. เปนสื่อกลางในการรับฟง รวบรวมความคิดเห็น และปญหาของชุมชน รวมทั้งสะทอน
ความตองการและขอเสนอของชุมชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบ
4. เปนหนวยงานในการประสานโครงการกิจกรรมตางๆ ระหวางกลุมทั้งหลายในชุมชน
และระหวางผูอาศัยในชุมชนและองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน รวมทั้งชุมชนแหงอื่นๆ ดวย

2. 6 ปญหาการทุจริตภายในองคกร
เทศบาลเปนหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีหนาที่ในการพัฒนาทองถิ่นในหลาย ๆ
ดานมีการดําเนินงานโครงการตางๆในรูปแบบคณะกรรมการ โดยใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมเพื่อให
เปนไปตามหลัก ธรรมาภิบาล 6 ประการ ตามแนวทางของสํานักงาน ก.พ. ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา การจัดซื้อจัดจางหรือ
การดําเนินงานในดานตางๆ เปนไปตามระเบียบที่กําหนด ที่ผานมายังไมมีการรายงานเกี่ยวกับความผิดที่
เกี่ยวของกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้นภายในองคกร อันเปนผลเกี่ยวเนื่องมาจาก การควบคุม ดูแล
การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่เปนไปตามระเบียบ กฎเกณฑที่กําหนด มีการอบรมใหความรู สงเสริมในดาน
วินัย และระเบียบตางๆ ในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรอยางตอเนื่อง

2. 7 การวิเคราะหศักยภาพองคกร (SWOT Analysis)
ในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
จุดเดน (STRENGTHS)
1. มีรูปแบบการบริหารงาน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 12 พ.ศ. 2546 กําหนดใหนายกเทศมนตรีเปนฝายบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเปนฝายนิติบญ
ั ญัติ ซึ่ง
เปนการทํานาที่บริหาร ตรวจสอบ ถวงดุลซึ่งกันและกัน
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2. ผูบริหารใหความสําคัญในเรื่องของความโปรงใส เปดเผย และการควบคุมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล
3. มีระบบประชาคมที่เขมแข็ง ภาคประชาชนมีสวนรวมในการ ควบคุม ตรวจสอบ
โครงการตางๆ ขององคกร
4. ประชาชน สามารถเขาสูระบบของขอมูลขาวสารของเทศบาล โดยผานศูนยขอมูล
ขาวสารในทุกๆ ดาน
จุดดอย (WEAKNESSES)
1. เจาหนาที่ขององคกร ขาดความรู ความเขาใจ ในการจัดวางระบบการตรวจสอบ การ
ควบคุมภายในองคกร
2. ภารกิจหนาที่ขององคกร ในแตละกองงานมีความแตกตางกัน ซับซอน และมีภารกิจเพิ่ม
มากขึ้น เพื่อรองรับตามแผนปฏิบัติการ การกระจายอํานาจทําใหมีความซับซอน ยากตอการตรวจสอบควบคุม
ดูแล
โอกาส (OPPORTUNITIES)
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 2540 เปนรัฐธรรมนูญที่เปดโอกาสใหภาค
ประชาชน ไดมีสวนรวมในการเสนอความคิด มีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐมากขึ้น
2. มีการจัดตั้งองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ใหมีหนาที่ในการควบคุม ตรวจสอบ การ
ทํางานและภาครัฐ เพื่อมิใหมีการทุจริตประพฤติมิชอบ ถือเปนการสงเสริมใหการทํางานในองคกรเกิดความ
โปรงใส เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) , สํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ,สํานักงานผูตรวจการแผนดิน เปนตน
3. มีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อใหการปฏิบัติงานของสวนราชการตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ
อุปสรรค (THRATS)
1. ระบบการทํางานของราชการ ยังมีทัศนคติ คานิยม ความเชื่อแบบเดิมๆ ยึดถือระบบอุปถัมภ
ทําใหเปนอุปสรรค ยากตอการพัฒนา
2. ทัศนคติ คานิยม ของคนไทยโดยสวนรวม ยังไมไดมุงเนนใหความสําคัญกับการสงเสริม
รูปแบบการปกครอง ที่สุจริต โปรงใส
3. กระแสคานิยมและวัฒนธรรม ที่เนนวัตถุนิยมและเงินตราเปนสําคัญ สงผลกระทบตอการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และคานิยม วัฒนธรรมที่เสื่อมลง
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3. ผลการดําเนินงานที่ผานมาตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต เป น มาตรการที่ เ ทศบาลตํ า บลแม ส ายได ใ ห
ความสําคัญ โดยไดมีระบบการตรวจสอบในการดําเนินงานของแตละโครงการ ใหเปนไปดวยความโปรงใส
มีการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบโดยมีภาคประชาชนเขามามีสวนรวม มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและ
ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข และที่สําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลตําบลแมสาย เปนอีกหนึ่งมาตรการสําคัญ ที่ไดกําหนดมาตรการ/ โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวของ
กับการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนรูปธรรม โดยไดจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และไดนําลงบรรจุใน
แผนพัฒนาสามปของเทศบาล เพื่อจะไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกลาวอยางเปนรูปธรรม
ที่ผานมา เทศบาลตําบลแมสายไดดําเนินการ เกี่ยวกับมาตรการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภายในองคก ร โดยได มีการประกาศใชประมวลจริยธรรมของขาราชการและผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง ของเทศบาลเทศบาลตําบลแมสายขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ และ
นักการเมือง เพื่อสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนหลักสากล มีการจัดอบรม
ในเรื่องของวินัยเบื้องตนใหกับพนักงานเจาหนาที่ ของเทศบาลตําบลแมสาย มีการเปดศูนยขอมูลขาวสาร
ของเทศบาลเพื่อเปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวม ที่จะรับรูขอมูลขาวสารของเทศบาล รวมถึงการ
เปดศูนยรับเรื่องราวรองทุกข และรับแจงเบาะแสการทุจริตหรืประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ โดยสามารถแจง
ขาวสารผานจุดรับแจงของเทศบาล สภาเทศบาลหรือแจงผานผูบริหารไดโดยตรง
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ประมวลภาพ โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลตําบลแมสาย

การอบรมวินัยเบื้องตน
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การอบรมวินัยเบื้องตน
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การอบรมวินัยเบื้องตน

33

การจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเทศบาล ตําบลแมสาย
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ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลแมสาย
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4.
5.
6.

การมอบหนังสือคูมือกฎหมายประชาชนและคูมือสิทธิการรับรูข าวสารของประชาชน
ใหไวประจําหองสมุด ทุกโรงเรียน ในเขต เทศบาลตําบลแมสาย
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ชองทางการรองเรียน/รองทุกข และแจงเบาะแสการทุจริต

37

สวนที่ 3
วิธีการรายงานผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ของเทศบาลตําบล
แมสาย เมื่อไดมีการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตเรียบรอยแลว ให
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติดงั กลาว และใหรายงานผลการดําเนินงานตอหนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงาน
ที่กํากับ ตรวจสอบ ดูแล คือ
1. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
2. จังหวัด
3. อําเภอ
ทั้งนี้ ใหรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ทุก
6 เดือน และในรอบปงบประมาณของทุกป

