ภอแม่สาย จังหวัดเชียงรคานา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ส่งเสริมปลูก จิตสานึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึ ดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ โดยให้ประชาชนมีบทบาท
สาคัญในกระบวนการดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มี
อิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอานาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย
กฎ
ระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาละเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง
เทศบาลตาบลแม่สาย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการปูองกันการ
ทุจริต ได้จัดทาแผนปฏิบัติการอ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการปูองกันการทุจ ริต 4 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๔) ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่ง ที่เสริมสร้างการปูองกันการทุจริตระดับท้องถิ่น และสร้างความตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริตอันจะเกิดปลกระทบต่อประเทศอย่างร้ายแรงอันประกอบด้วย การปลูกและปลุกจิตสานึกการ
ต่อต้านการทุจริต การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการตรวจสอบองค์กรปูองครองส่วนท้องถิ่น และความพร้อมในการ
เป็นต้นแบบ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริ หารราชการด้ว ยความโปร่งใส และ
เป็นธรรม พร้อมทั้งให้ความสาคั ญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการเฝูาระวังการทุจริ ตให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป

นายไศลยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรีตาบลแม่สาย

อาเภอแม่สาย จัง

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑
บทนา
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลแม่สาย
มิติที่ ๑. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๑ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น และฝุายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๒ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
๑.๓ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
มิติที่ ๒. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๒.๑ แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
๒.๓ มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์
ในการให้ความช่วยเหลือสาธารณะ ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตน ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต

๑
๒
๓
๓
๔

๕
๕
๖
๗
๗
๗
๘
๘

มิติที่ ๓. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้ ๙
มีส่วนร่วมตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน
๙
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐
มิติที่ ๔. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการ
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

๑๑
๑๑
๑๑

หน้า
๔.๔ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน ๑๒
การทุจริต
ส่วนที่ ๓
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลแม่สาย
มิติที่ ๑. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จานวน ๓ มาตรการ / ๘ โครงการ
๑.๑.๑ (๑) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต
๑.๑.๒ (๑) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
๑.๑.๒ (๒) มาตรการ“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ”
๑.๑.๓ (๑) มาตรการ “จัดทาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
๑.๒.๑ (๑) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปูองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ
๑.๒.๒ (๑) โครงการให้บริการผู้ชาระภาษีในช่วงพักเที่ยงและในวันเสาร์เต็มวัน
๑.๒.๓ (๑) โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
๑.๓.๑ (๑) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑
(วัดพรหมวิหาร) และโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดปุายาง)
๑.๓.๒ (๑) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพฝุายแผนงานกิจการนักเรียน
๑.๓.๒ (๒) โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการฝุายอานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑
(วัดพรหมวิหาร)
๑.๓.๓ (๑) โครงการสร้างความตระหนักให้เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร)
และโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดปุายาง)
มิติที่ ๒. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต จานวน ๖ มาตรการ / ๔ กิจกรรม /๓ โครงการ
๒.๑.๑ (๑) กิจกรรมการประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร
๒.๒.๑ (๑) มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีตาบลแม่สาย
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
๒.๒.๒ (๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
๒.๒.๓ (๑) โครงการออกสารวจข้อมูลภาคสนาม
๒.๓.๑ (๑) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เต็มใจให้บริการ
๒.๓.๑ (๒) โครงการลดขั้นตอนการทางานการบริการประชาชนด้านการจัดเก็บภาษี
๒.๓.๒ (๑) มาตรการแต่งตั้งคาสั่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้พนักงานของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติราชการในเวลากลางวัน

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

หน้า
๒.๔.๑ (๑) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
๒.๔.๒ (๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติเด็ก เยาวชน และประชาชนผู้ มีจิตสาธารณะ
๒.๔.๓ (๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๕.๑ (๑) มาตรการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
๒.๕.๒ (๑) มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ
๒.๕.๓ (๑) มาตรการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน และแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว

๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

มิติที่ ๓. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน จานวน ๕ มาตรการ / ๓ กิจกรรม /
๑ โครงการ
๓.๑.๑ (๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย
๓๗
๓.๑.๒ (๑) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง การจัดหาพัสดุ
๓๘
และทรัพย์สินของเทศบาลตาบลแม่สาย
๓.๑.๓ (๑) มาตรการ“จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลแม่สาย”๓๙
๓.๒.๑ (๑) มาตรการดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลแม่สาย
๔๐
๓.๒.๒ (๑) การจัดระบบและช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียนหรือการแจ้ง
๔๑
เบาะแสการทุจริต
๓.๒.๓ (๑) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
๔๒
๓.๓.๑ (๑) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน และจัดประชุมประชาคม
๔๓
๓.๓.๒ (๑) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
๔๔
๓.๓.๓ (๑) กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลแม่สาย
๔๕
มิติที่ ๔. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จานวน ๑ มาตรการ / ๗ กิจกรรม / ๑ โครงการ
๔.๑.๑ (๑) โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานการควบคุมภายในประจาปี
๔.๑.๒ (๑) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๔.๒.๑ (๑) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
๔.๒.๒ (๑) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่ายเงินของ
เทศบาลตาบลแม่สาย
๔.๒.๓ (๑) กิจกรรมจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
๔.๓.๑ (๑) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
๔.๓.๒ (๑) กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
๔.๔.๑ (๑) กิจกรรมกาหนดช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน ร้องทุกข์ในสื่อออนไลน์
๔.๔.๒ (๑) กิจกรรมสร้างเครือข่ายนักเรียนและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลแม่สาย
ในด้านการปูองกันการทุจริต

๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

ส่วนที่ ๑
บทนา
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การทุจริตในระดับท้องถิ่นพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การ
กระจาย อานาจ ลงสู่ องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ ว่ าโดยหลักการแล้ วการกระจาย อานาจ มีวัตถุประสงค์
สาคัญเพื่อให้ บริการต่ าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้ องการของชุมช นมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้
๑) การทุจริตด้านงบประมาณการทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔) สภาพหรือ ลักษณะปัญหา ของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้ าใจ และขาดคุณธรรม
จริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่าง ๆ
๗) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจบารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบัน มีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการปูองกัน และปราบปรามการ
ทุจริต แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาส ของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังก ล่าวเกิดขึ้นจากการบัง คับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่ รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็น อีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่า สภาวะทางเศรษฐกิจที่ มุ้งเน้น เรื่องของวั ตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้ คน
ในปัจจุบันมุ้งเน้น ที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทา พฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น
๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโ ปร่ง ใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อน ขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็น ความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความ โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึง เป็นการยากที่จะเข้ าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้
๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็น ห่วงโซ่ผลประโย ชน์ ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้ สินบนแก่เจ้าหน้าที่
เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาดได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ

-๒๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพิ่มรายได้พิเศษให้กับตนเองและครอบครัว
๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม สมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมไทยได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาให้ เกิด การ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
๒. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้ าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือ ง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์ รัปชัน และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่ เสมอ ซึง่ ได้ส่ง ผลสะเทือน ต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธา ต่อ ระบบการ
ปกครองส่ วนท้ องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอ ร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้ องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์ รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึง่ เป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่ งใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่าง ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ - ๓๘ คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็น อันดับที่ ๓ ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่า สุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทย ปี
๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ลาดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มปี ัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็น ถึงความพยายามในการปราบปราม และการ
ปูองกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็น ประเทศภาคีภาย ใต้อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้เกิดการทุจริตเป็นปัญหาที่ สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้าน
พื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัย
หนึ่งคือพื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูล โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้อง
และพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงิน และมีอานาจ ค นไทย
บางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอม รับได้ ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาฝังรากลึกในสังคมไทยมาแต่
อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่

-๓ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้
กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตาบลแม่สาย จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติ
การปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตาบลแม่สาย เพื่อให้ทุกหน่วยงานในเทศบาล
ตาบลแม่สาย ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลแม่
สาย ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลแม่สาย เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการรณรงค์ปลูกจิตสา นึกค่านิยมของสังค มให้
ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
๑) เพื่อให้เทศบาลตาบลแม่สาย ใช้เป็น กรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์กร
2) เพื่อปลูกจิตสานึกและสร้างความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อประเทศอย่าง
ร้ายแรงให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ของเทศบาลตา บลแม่สาย รวมถึงประชาชน ใน
ท้องถิ่น และเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่ วมในการ
ปูองกันการทุจริต
๓) เพื่อสร้างค่านิยมหลักให้บุคลากรทั้งฝุายประจา และฝุายการเมือง มีคุณธรรมจริยธรรม ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะเป็นผลช่วยปูองกันการทุจริตในการทางาน
4) เพื่อให้มีกลไกในการตรวจสอบการทางานที่เข้มแข็ง นามาซึ่งการปูองกันการทุจริต
5) เพื่อเสริมสร้างบทบาทความร่วมมือทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ในการต่อต้านการทุจริต
เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่า ทัน ร่วมคิดการปูองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากรด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง
๖) เพื่อนาพาองค์กรให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในสังคมได้
๗) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
และพนักงานของเทศบาลตาบลแม่สาย
๔. เป้าหมาย
๑) ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของเทศบาลตาบล
แม่สาย มีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ท้องถิ่น
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
๒) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่สนับสนุนให้ สาธารณะและภาคประชาชนเข้ ามามี ส่วนร่วม และ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตาบลแม่สาย

-๔๓) เทศบาลตาบลแม่สายมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
๕. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
๑) แผนปฏิบัติการ ปูองกัน การทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตาบลแม่สาย ทาให้
เทศบาลตาบลแม่ สายมีมาตรการการปูองกันการทุจริตและได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เท่าทันต่อช่อง
ทางการทุจริตใหม่ ๆ
๒) ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของเทศบาลตาบล
แม่สาย มีจิตสานึก มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
๓) เกิดแนวทางที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ
๔) เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เกิดกระแสการต่อต้าน
การทุจริตในสังคม
๕) เทศบาลตาบลแม่
สายได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ภาคประชาชนในการปูองกันการทุจริต
๖) ประชาชนได้รับประโยชน์โดยแท้ องค์กรสามารถสร้างค่านิยมในการเป็นที่พึ่งของประชาชนได้
อย่างยั่งยืน
๗) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต

-๕-

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลแม่สาย
ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
มิติ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑. การสร้าง ๑.๑ การสร้างจิตสานึก ๑.๑.๑ (๑) โครงการส่งเสริม
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
สังคมที่ไม่ และความตระหนักแก่ คุณธรรมและจริยธรรมในการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ทนต่อการ บุคลากรทั้งข้าราชการ ปูองกันการทุจริต
ทุจริต
การเมืองฝุายบริหาร
๑.๑.๒ (๑) มาตรการ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ข้าราชการการเมืองฝุาย “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
สภาท้องถิ่น และฝุาย
ประมวลจริยธรรมขององค์กร
ประจาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑.๒ (๒) มาตรการ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
การต่อต้านการทุจริต”
๑.๑.๓ (๑) มาตรการ “จัดทา
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ทับซ้อน”
๑.๒ การสร้างจิตสานึก ๑.๒.๑ (๑) โครงการส่งเสริม
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
และความตระหนักแก่ การมีส่วนร่วมในการปูองกัน
ประชาชนทุกภาคส่วน ปราบปรามการทุจริตและ
ในท้องถิ่น
ประพฤติมิชอบในวงราชการ
๑.๒.๒ (๑) โครงการให้บริการ ๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
ผู้ชาระภาษีในช่วงพักเที่ยง
และในวันเสาร์เต็มวัน
๑.๒.๓ (๑) โครงการสนับสนุน ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

ปี ๒๕๖๔
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
๓๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐

-๖แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลแม่สาย

มิติ

ภารกิจตามมิติ

๑. การสร้าง ๑.๓ การสร้างจิตสานึก
สังคมที่ไม่ และความตระหนักแก่
ทนต่อการ เด็กและเยาวชน
ทุจริต

มิตทิ ี่ ๑

รวม

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
หมาย
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑.๓.๑ (๑) โครงการสร้าง
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็ก งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑
(วัดพรหมวิหาร) และโรงเรียน
เทศบาล ๒ (วัดปุายาง)
๑.๓.๒ (๑) โครงการพัฒนา
๑๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
ประสิทธิภาพฝุายแผนงาน
กิจการนักเรียน โรงเรียน
เทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร)
๑.๓.๒ (๒) โครงการส่งเสริม
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
การบริหารจัดการฝุาย
อานวยการโรงเรียนเทศบาล
๑ (วัดพรหมวิหาร)
๑.๓.๓ (๑) โครงการสร้าง
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ความตระหนักให้เด็กนักเรียน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหม
วิหาร) และโรงเรียนเทศบาล
๒ (วัดปุายาง) (กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีจิต
สาธารณะอาสาสมัครน้อย
รักษาความสะอาด)
๓ มาตรการ / ๘ โครงการ

-๗แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลแม่สาย
ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
หมาย
มิติ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒. การ
๒.๑ แสดงเจตจานงทาง ๒.๑.๑ (๑) กิจกรรมการ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
บริหาร
การเมืองในการต่อต้าน ประกาศเจตจานงสุจริตในการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ราชการเพื่อ การทุจริตของผู้บริหาร บริหารงานของผู้บริหาร
ปูองกันการ
ทุจริต
๒.๒ มาตรการสร้าง
๒.๒.๑ (๑) มาตรการออก
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ความโปร่งใสในการ
คาสั่งมอบหมายของ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ปฏิบัติราชการ
นายกเทศมนตรีตาบลแม่สาย
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ
๒.๒.๒ (๑) มาตรการเผยแพร่
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
– จัดจ้าง
๒.๒.๓ (๑) โครงการออก
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
สารวจข้อมูลภาคสนาม
๒.๓ มาตรการใช้ดุลย
๒.๓.๑ (๑) โครงการเทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
พินิจและใช้อานาจ
เคลื่อนที่ เต็มใจให้บริการ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
๒.๓.๑ (๒) โครงการลด
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
หลักการบริหารกิจการ ขั้นตอนการทางานการบริการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
บ้านเมืองที่ดี
ประชาชนด้านการจัดเก็บภาษี
๒.๓.๒ (๑) มาตรการแต่งตั้ง
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
คาสั่งกองสาธารณสุขและ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
สิ่งแวดล้อมให้พนักงานของ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมปฏิบัติราชการใน
เวลากลางวัน

-๘แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลแม่สาย
ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
มิติ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒. การ
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่ ๒.๔.๑ (๑) กิจกรรมยกย่อง
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
บริหาร
หน่วยงาน/บุคคลในการ เชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ราชการเพื่อ ดาเนินกิจการ การ
ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ปูองกันการ ประพฤติตนให้เป็นที่
ประจักษ์
ทุจริต
ประจักษ์ในการให้ความ ๒.๔.๒ (๑) กิจกรรมเชิดชู
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ช่วยเหลือสาธารณะ
เกียรติเด็ก เยาวชน และ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ความซื่อสัตย์สุจริต
ประชาชนผู้ มีจิตสาธารณะ
คุณธรรมและจริยธรรม ๒.๔.๓ (๑) กิจกรรมเชิดชู
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
การปฏิบัติตน ตามหลัก เกียรติประชาชนผู้ ปฏิบัติตาม งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
เศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๕ มาตรการจัดการใน ๒.๕.๑ (๑) มาตรการจัดทา
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
กรณีได้ทราบ หรือรับ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
แจ้ง หรือตรวจสอบพบ ๒.๕.๒ (๑) มาตรการให้ความ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
การทุจริต
ร่วมมือกับหน่วยงาน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ
๒.๕.๓ (๑) มาตรการแต่งตั้ง
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่อง
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ร้องเรียน และแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ข้อร้องเรียนดังกล่าว
มิตทิ ี่ ๒
รวม
๖ มาตรการ / ๔ กิจกรรม /
๓ โครงการ

ปี ๒๕๖๔
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

-๙แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลแม่สาย

มิติ

ภารกิจตามมิติ

๓. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน

๓.๑ จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ การปฏิบัติ
ราชการตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน
๓.๒ การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ
ประชาชน

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓.๑.๑ (๑) มาตรการเผยแพร่
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
หลากหลาย
๓.๑.๒ (๑) กิจกรรมการ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
การเงิน การคลัง การจัดหา
พัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาลตาบลแม่สาย
๓.๑.๓ (๑) มาตรการ “จัดให้มี
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ตาบลแม่สาย”
๓.๒.๑ (๑) มาตรการ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราว
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ร้องทุกข์เทศบาลตาบลแม่สาย
๓.๒.๒ (๑) การจัดระบบและ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ช่องทางการรับฟังความ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
คิดเห็น ข้อร้องเรียนหรือการ
แจ้งเบาะแสการทุจริต
๓.๒.๓ (๑) กิจกรรม รายงาน
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

ปี ๒๕๖๔
หมาย
งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

-๑๐แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลแม่สาย

มิติ
๓. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน

มิตทิ ี่ ๓

ภารกิจตามมิติ
๓.๓ การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รวม

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
หมาย
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓.๓.๑ (๑) โครงการส่งเสริม
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
และสนับสนุนการจัดทาแผน
ชุมชน และจัดประชุม
ประชาคม
๓.๓.๒ (๑) มาตรการแต่งตั้ง
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง
๓.๓.๓ (๑) กิจกรรม
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ของเทศบาลตาบลแม่สาย
๕ มาตรการ / ๓ กิจกรรม /
๑ โครงการ

-๑๑แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลแม่สาย
ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
หมาย
มิติ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔. การ
๔.๑ มีการจัดวาง
๔.๑.๑ (๑) โครงการจัดทา
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
เสริมสร้าง
ระบบและรายงานการ แผนการตรวจสอบภายใน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
และปรับปรุง ควบคุมภายใน และ
และรายงานการควบคุม
กลไกในการ การบริหารความเสี่ยง ภายในประจาปี
ตรวจสอบการ
๔.๑.๒ (๑) กิจกรรมติดตาม
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ปฏิบัติ
ประเมินผลการควบคุมภายใน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๔.๒ การสนับสนุนให้ ๔.๒.๑ (๑) มาตรการส่งเสริม
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ภาคประชาชนให้มี
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
หรือการบริหาร
บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
ราชการ
๔.๒.๒ (๑) กิจกรรมการมีส่วน
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ร่วมของประชาชนในการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ตรวจสอบการรับ การจ่ายเงิน
ของเทศบาลตาบลแม่สาย
๔.๒.๓ (๑) กิจกรรมจัดหา
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
จากตัวแทนชุมชน
๔.๓ การส่งเสริม
๔.๓.๑ (๑) กิจกรรมส่งเสริม
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
บทบาทการตรวจสอบ พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ของสภาท้องถิ่น
ท้องถิ่น
๔.๓.๒ (๑) กิจกรรมส่งเสริม
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
การมีส่วนร่วมในการจัด
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
กิจกรรม และการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภาท้องถิ่น

-๑๒แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลแม่สาย

มิติ
๔. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มิตทิ ี่ ๔

ภารกิจตามมิติ
๔.๔ เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต

รวม

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
หมาย
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔.๔.๑ (๑) กิจกรรมกาหนด
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ในสื่อ
ออนไลน์
๔.๔.๒ (๑) กิจกรรมสร้าง
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
เครือข่ายนักเรียนและ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ประชาชนในพื้นที่ในเขต
เทศบาลตาบลแม่สายในด้าน
การปูองกันการทุจริต
๑ มาตรการ / ๗ กิจกรรม /
๑ โครงการ

-๑๓-

ส่วนที่ ๓
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
มิติที่ ๑. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๑ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑.๑ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ลาดับที่ ๑.๑.๑ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต
๒) หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของโครงการ
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความรับผิดชอบ ตั้งใจทางานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อ
หน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว
ย่อมนาพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการปูองกันการทุจริต
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
๓.๒ เพื่อให้บุคลากรสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
การดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
๓.๓ เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต ให้แก่บุคลากรของเทศบาลตาบลแม่สาย
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไปใน
เขตเทศบาลตาบลแม่สาย
๕) พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่สาย/วัดที่ร่วมโครงการ
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัดที่ร่วมโครงการ
๖.๒ ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดาเนินงานตามโครงการฯ
๖.๓ จัดทารายละเอียดโครงการฯ กาหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ
๖.๔ เสนอรายละเอียดโครงการ กาหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง
และเกิดความเหมาะสม
๖.๕ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ
๖.๖ ประเมินผลโครงการฯ

-๑๔๗) ระยะเวลาดาเนินการ
จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ทาวัตรเช้า) ในวันสาคัญทางศาสนา จานวน ๒ ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม ธันวาคม
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาช น
ทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ
๑.๑.๒ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
ลาดับที่ ๑.๑.๒ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่เทศบาลตาบลแม่สายได้ประกา ศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาล ตาบลแม่สาย โดยกาหนด
กลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การฝุาฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระทาผิด ทางวินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้าย แรงแห่งการการ
กระทา นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้า ราชการพล
เรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้ห รือรับของขวัญหรือ ประโยชน์ อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกาหนดให้
ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ ที่มิชอบ โดยอาศัยตาแหน่ งหน้า ที่และไม่กระทาการอัน เป็น
การขัดกันระหว่ างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว
11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลตาบลแม่สายเห็นควรนาแนวทางการดาเนินการดังกล่ าวมาปรับ
ใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๓.๒ เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตาบลแม่
สาย
๕) พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่สาย

-๑๕๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมของเทศบาล ตาบลแม่สาย เพื่อใช้ เป็ นค่ านิยมสาหรับองค์ กร
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ ไปกับระเบียบและกฎข้ อบังคับอื่นๆ อย่ างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
๖.๒ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาล ตาบลแม่สาย เปิ ดเผยเป็ นการ
ทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าว สารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่ งใสและตัวชี้วัดความโปร่ งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
ฝุายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน สานักปลัดเทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตาบลแม่
สาย
ลาดับที่ ๑.๑.๒ (๒)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) มุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิ ทักษ์รักษา
ผลประโยช น์ของชาติและประชาชนเพื่อ ให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้ านความโปร่ง ใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตา้ นทุจริต
๓) วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้ างองค์ ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
แม่สาย ข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนลูกจ้างทั่วไปของเทศบาลตาบลแม่สาย
3.2 เพื่อสร้ างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย ข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนลูกจ้างทั่วไปของเทศบาลตาบลแม่สาย
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่มากกว่า ๔ เรื่องขึ้นไป
๕) พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่สาย

-๑๖๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล /องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึก ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตสานึก
๖.๒ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิ บัติ
อย่างเคร่งครัด
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
ฝุายนิติการ ฝุายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูล/องค์ความรู้ดา้ นการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่
๑.๑.๓ สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ลาดับที่ ๑.๑.๓ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “จัดทาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่
๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และเพื่อนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสาคัญที่จะปูองกั นการทุจริต โดยเฉพาะการกระทาที่ เอื้อต่อการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลตาบลแม่สายจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสาคัญของ
การจัดหาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบลแม่สายให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
นาไปเป็นองค์ความรู้ในการทางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
๓.๒ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบลแม่สาย
๕) พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่สาย

-๑๗๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อน
๖.๒ จัดทาร่าง/ตรวจสอบความถูกต้อง/จัดทาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๖.๓ แจกจ่ายให้บุคลากรและประชาชนทั่วไป
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
ฝุายนิติการ ฝุายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑.๒ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
๑.๒.๑ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
ลาดับที่ ๑.๒.๑ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) มุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อปลูกจิตสานึกและสร้างความตระหนักถึงปัญหาการทุ จริตที่ส่งผลกระทบต่อประเทศอย่าง
ร้ายแรงให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตาบล
แม่สาย รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น และเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม
และการมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต
๓.๒ เพื่อสร้างค่านิยมหลักให้บุคลากรทั้งฝุายประจา และฝุายการเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะเป็นผลช่วยปูองกันการทุจริตในการทางาน
๓.๓ เพื่อให้มีกลไกในการตรวจสอบการทางานที่เข้มแข็ง นามาซึ่งการปูองกันการทุจริต
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแ ม่สาย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตาบลแม่
สาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสและลดการร้องเรียน

-๑๘๕) พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่สาย
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
๖.๒ มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
๖.๓ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาวิทยากร
๖.๔ จัดทากาหนดการหัวข้อการอบรม และสรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตาม
โครงการ
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
๓๐,๐๐๐ บาท/ปีงบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
ฝุายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลตาบลแม่
สาย มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
๑.๒.๒ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
ลาดับที่ ๑.๒.๒ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการให้บริการผู้ชาระภาษีในช่วงพักเที่ยงและในวันเสาร์เต็มวัน
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลในการให้บริการในเชิงรุก คือ การปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการภาครัฐโดยนาหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
เพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการและสร้างทัศนคติที่ดีของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ในการ
ชาระภาษีให้แก่เ ทศบาล เทศบาลตาบลแม่สาย จึงได้จัดทาโครงการ “ให้บริการผู้ชาระภาษี ในเวลาพักเที่ยง
และวันเสาร์เต็มวัน”
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้เสียภาษีที่มีต่อหน่วยงานเทศบาลตาบลแม่สาย
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนผู้เสียภาษีเกิดความตื่นตัวในการชาระภาษี
๓.๓ ตามนโยบายการปฏิรูป ระบบราชการของรัฐบาล และเป็นการสร้างมาตรการเชิงรุกในการ
ให้บริการ
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
๔.๑ ผู้เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแม่สาย และผู้ที่มาติดต่อราชการ
๔.๒ เร่งรัดจัดหารายได้ที่เทศบาลตาบลแม่สายต้องจัดเก็บเองให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด

-๑๙๕) พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่สาย
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
๖.๒ ประกาศขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการชาระภาษี และการปฏิบัติราชการให้ประชาชนรับทราบ
๖.๓ จัดหาอุปกรณ์ให้แก่ผู้มาชาระภาษีนั่งพัก
๖.๔ รายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารรับทราบ
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ช่วงเดือนพฤศจิกายน - กันยายน
๘) งบประมาณดาเนินการ
๒๐,๐๐๐ บาท/ปีงบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
งานผลประโยชน์ฝุายพัฒนารายได้กองคลัง เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ จานวนผู้มาชาระภาษี และผู้ที่มาติดต่อราชการ ในช่วงพักเที่ยงและในวันเสาร์เต็มวัน
๑๐.๒ ความพึงพอใจของผู้มาติดต่อชาระภาษีที่พึงมีต่อหน่วยงานและผู้บริหาร
๑.๒.๓ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ลาดับที่ ๑.๒.๓ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการ
ตามแนวพระร าชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของ
ราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการดาเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นาไปวางแผนปฏิบัติงานให้ ความ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
โดยเน้นให้ผลการดาเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอ
กิน”
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครอบครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒ เพื่อให้ชุมชนมีการบริหารจัดการ การรวมกลุ่ม การร่วมกันแก้ไขปัญหานามาซึ่งชุมชนพึ่งตนเอง
๓.๓ เพื่อให้ประชาชนมีการดารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดย
มีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชน ๑๐ ชุมชน ในเขตเทศบาลตาบลแม่สายมีการสร้างรายได้ลดรายจ่ายในครอบครัว
๕) พื้นที่ดาเนินการ
ชุมชน ๑๐ ชุมชน ในเขตเทศบาลตาบลแม่สาย

-๒๐๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
๖.๒ มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
๖.๓ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายรับทราบ
๖.๔ สรุปผลและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการ
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
๒๕๐,๐๐๐ บาท/ปีงบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชน ๑๐ ชุมชน ในเขตเทศบาลตาบลแม่สาย ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
๑.๓ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
๑.๓.๑ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
ลาดับที่ ๑.๓.๑ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร) และโรงเรียน
เทศบาล ๒ (วัดปุายาง) (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก
เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดี และรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน และการโกงทุกรูปแบบ
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ต้องสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สาคัญ ที่จะทา
ให้เด็กและเยาวชนโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
๓.๒ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร) และโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดปุายาง)
๕) พื้นที่ดาเนินการ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร) และโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดปุายาง)
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดการจัดกิจกรรม
๖.๒ จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ

-๒๑๖.๓ ดาเนินการตามโครงการและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร ) และโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดปุายาง) กองการศึกษา เทศบาล
ตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เด็ก นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร ) และโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดปุายาง ) ที่เข้าร่วม
โครงการ
๑.๓.๒ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
ลาดับที่ ๑.๓.๒ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพฝุายแผนงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร)
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก
เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ต้องสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สาคัญ ที่จะทา
ให้เด็กและเยาวชนโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการตรวจสอบและร่วมพิจารณาในการกาหนดทิศทางในการบริหารของสถานศึกษาอย่าง
โปร่งใส
๓.๒ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร)
๕) พื้นที่ดาเนินการ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร) กองการศึกษา เทศบาลตาบลแม่สาย
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดการจัดกิจกรรม
๖.๒ จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
๖.๓ ดาเนินการตามโครงการและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

-๒๒๘) งบประมาณดาเนินการ
๖๕,๐๐๐ บาท
๙) ผู้รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร) กองการศึกษา เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร)
ลาดับที่ ๑.๓.๒ (๒)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการฝุายอานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร)
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก
เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันแล ะการโกงทุกรูปแบบ
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ต้องสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สาคัญ ที่จะทา
ให้เด็กและเยาวชนโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการตรวจสอบและร่วมพิจารณาในการกาหนดทิศทางในการบริหารของสถานศึกษาอย่าง
โปร่งใส
๓.๒ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร)
๕) พื้นที่ดาเนินการ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร)
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดการจัดกิจกรรม
๖.๒ จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
๖.๓ ดาเนินการตามโครงการและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
๓๕,๐๐๐ บาท
๙) ผู้รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร) กองการศึกษา เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร)

-๒๓๑.๓.๓ สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
ลาดับที่ ๑.๓.๓ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสร้างความตระหนักให้เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
๑ (วัดพรหมวิหาร ) และโรงเรียน
เทศบาล ๒ (วัดปุายาง) (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีจิตสาธารณะอาสาสมัครน้อยรักษาความสะอาด)
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก
เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันแล ะการโกงทุกรูปแบบ
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ต้องสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สาคัญ ที่จะทา
ให้เด็กและเยาวชนโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
๓) วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนต น เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร) และโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดปุายาง)
๕) พื้นที่ดาเนินการ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร) และโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดปุายาง)
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดการจัดกิจกรรม
๖.๒ จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
๖.๓ ดาเนินการตามโครงการและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร) และโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดปุายาง) กองการศึกษา เทศบาล
ตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร ) และโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดปุายาง) มีจิตสาธารณะ
และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม

-๒๔มิติที่ ๒. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๒.๑ แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
๒.๑.๑ แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ลาดับที่ ๒.๑.๑ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ ว ๓
ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็น ฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึง่ มุ่งสู่การเป็นประเทศ ที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น สังคมมิติใ หม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่ วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ ของชาติ
และประชาชนเพื่อ ให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิใน ด้านความโปร่ง ใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตา้ นทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้ รับ
การประเมินดัชนีการรับรู้ การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี
พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้ นั้น การบริหารงานภาครัฐ ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น
เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชน ต้องมีพฤติกรรมแ ตกต่างจากที่เ ป็น อยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ ตาแหน่ งหน้ าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกคร องส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม
๓) วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาลตาบลแม่สาย ด้วย
การจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติในองค์
มิชอบกร
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ4มิชปีอบ
๕) พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่สาย
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประกาศเจตจานงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบลแม่สาย
๖.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
๖.๓ จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต/ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.๔ ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต/รายงานผลการดาเนินงาน
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

-๒๕๙) ผู้รับผิดชอบ
ฝุายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
๒. มีแผนปฏิบัติการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ4มิชปีอบจานวน 1 ฉบับ
๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
ลาดับที่ ๒.๒.๑ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีตาบลแม่สาย ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลแม่สายเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอานาจ
หน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะใ ห้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้ าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้ าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดใ ห้เทศบาลมีหน้ าที่
ต้องทาอีกมากมายในการให้ บริการสาธารณะแก่ ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่ อกับหน่ วยงานต่ างๆ ของ
เทศบาลนั้น มักจะประสบปั ญหาด้ านการอานวยความสะดวกในการติด ต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย
ไปรวมอยู่ กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้ าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต
ไปยังหัวหน้ าหน่วยงาน ระดับสานัก กอง และฝุ ายต่าง ๆ ซึ่งเป็ นอุปสรรคอย่ างยิ่งต่ อการให้ บริการ ทาให้ การ
บริการเกิดความล่ าช้ า ประชาชนไม่ ได้ รับความสะดวกอันอาจเป็ นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้ าหน้ าที่ ส่งผลให้ ระบบการให้ บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อให้ การบริหารราชการเป็ นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้ บริการและไม่ สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่ งยาก จึงจาเป็ นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอานาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จานวน ๓ ฉบับ
๕) พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่สาย
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ

-๒๖๖.๒ จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีคาสั่งมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน ไม่น้อยกว่า ๓ ฉบับ
๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
ลาดับที่ ๒.๒.๒ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กาหนดให้เทศบาลมีอานาจห น้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็น
หน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลตาบลแม่สาย
๓.๒ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแผนงาน /โครงการต่างๆ ของเทศบาล ตาบลแม่สาย ที่
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕) พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่สาย
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ
๖.๒ นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ตาบลแม่
สาย

-๒๗๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
๑๐.๒ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้าง ของเทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐.๓ การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ /บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ลาดับที่ ๒.๒.๓ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการออกสารวจข้อมูลภาคสนาม
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลแม่สาย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทอานาจหน้าที่อย่างกว้างขวางโดยมิ
เพียงที่จะมีอานาจหน้าที่ให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่
ออก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น รวมถึงนโยบายการกระจาย
อานาจของรัฐบาลให้ประชาชนในท้องถิ่นปกครองตนเองมีรายได้ของตนเอง เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า
การสารวจข้อมูลภาคสนามและการให้บริการรับชาระภาษีนอกสถานที่ราชการสานักงานเทศบาล
ตาบลแม่สาย เป็นการเข้าถึงประชาชนผู้ชาระภาษีได้มากที่สุด ทาให้ได้รับทราบถึงปัญหาต่างๆ เพื่อที่จะ
สามารถนาข้อมูลกลับมาแก้ไขปัญหา
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อปรับปรุงข้อมูลงานแผนที่ภาษีและงานทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นประจาอยู่เสมอ
๓.๒ เพื่อสารวจตรวจสอบผู้เสียภาษีรายใหม่ที่เปิดกิจการค้าและอุตสาหกรรม
๓.๓ เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นตามเปูาหมายที่วางไว้
๓.๔ เพื่อสร้างจิตสานึกในการชาระภาษีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
๓.๕ เพื่อให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ชาระภาษีที่ไม่มีเวลามาชาระภาษี ณ
สานักงานเทศบาลตาบลแม่สาย
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
ภายในเขตเทศบาลตาบลแม่สายจานวน 2 โซน 41 บล็อก พื้นที่ ๕.๑๓ ตารางกิโลเมตร
๕) พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลแม่สายทั้ง ๒ ตาบล คือเวียงพางคา และตาบลแม่สาย ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ
พื้นที่ ๕.๑๓ ตารางกิโลเมตร

-๒๘๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๖.๒ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
๖.๓ จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็นในการดาเนินงาน
๖.๔ ออกสารวจข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่จัดเก็บเองทุกประเภทกับข้อมูลภาคสนามให้ถูกต้องครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน พร้อมให้บริการรับชาระภาษีนอกสถานที่ราชการ ในวันหยุดราชการ เสาร์- อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ภายในเขตเทศบาล
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม
๘) งบประมาณดาเนินการ
๒๐,๐๐๐ บาท/ปีงบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
ฝุายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฝุายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ งานแผนที่ภาษี และงานทะเบียนทรัพย์สิน มีข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
๑๐.๒ เทศบาลตาบลแม่สายสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นตามเปูาหมายที่วางไว้
๒.๓ มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒.๓.๑ มีการจัดแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนในแต่
ละขั้นตอนเปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับที่ ๒.๓.๑ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เต็มใจให้บริการ
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาหนดให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด
เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง เทศบาลแม่สายจึงได้ จัดทาโครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ เต็มใจให้บริการลดขั้นตอนการทางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้ องการของประชาชนโดย
ยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นและอานาจหน้ าที่ของ
เทศบาลตามกฎหมายเป็นสาคัญ
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน เพิ่มช่องทางและโอกาสให้บริการที่ไม่จากัดเฉพาะ
สถานที่ วัน เวลาราชการ

-๒๙๓.๒ เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เพื่อให้บริการประชาชน
๓.๓ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุถกภาคส่วนในการให้บริการประชาชนใน
วันหยุดราชการ
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
๔.๑ เพื่อลดขั้นตอนในการทางานของเทศบาลตาบลแม่สายให้สั้นลง
๔.๒ ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่สาย
๕) พื้นที่ดาเนินการ
ชุมชน ๑๐ ชุมชน ในเขตเทศบาลตาบลแม่สาย
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๖.๒ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
๖.๓ ดาเนินการออกให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่สายทั้ง ๑๐ ชุมชน ในวันเสาร์ที่
เหมาะสมของทุกเดือน จนครบทุกชุมชน
๖.๔ รายงานผลการดาเนินงาน
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปีงบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนทั้ง ๑๐ ชุมชน ในเขตเทศบาลตาบลแม่สายได้รับบริการและพึงพอใจต่อหน่วยงานของ
เทศบาลตาบลแม่สาย
ลาดับที่ ๒.๓.๑ (๒)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการลดขั้นตอนการทางานการบริการประชาชนด้านการจัดเก็บภาษี
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติราชการหรือการให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือเรื่อง
ของเวลาในการให้บริการ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องให้บริการอย่างรวดเร็ว และถูกต้องเพื่อเป็นการลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และไม่เกิดความล่าช้าที่จะก่อให้เกิดปัญหา เพื่ อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อ
หน่วยงานในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วขึ้น งานผลประโยชน์ ฝุายพัฒนา
รายได้ กองคลัง เล็งเห็นความสาคัญในการให้บริการประชาชนในด้านการจัดเก็บภาษี จึงได้จัดทาโครงการ ลด
ขั้นตอนการทางานการบริการประชาชนด้านการจัดเก็บภาษี อย่างต่อเนื่องจากปีก่อน เพื่อจุดมุ่งหมายที่สาคัญ
ที่สุดคือ การบริการประชาชนให้รวดเร็วและถูกต้องที่สุด
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน เพิ่มช่องทางและโอกาสให้บริการที่ไม่จากัดเฉพา ะ
สถานที่ วัน เวลาราชการ

-๓๐๓.๒ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการบริการประชาชนทั้งในและนอกสถานที่
๓.๓ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนผู้มีหน้าที่ชาระภาษีให้ท้องถิ่นให้ครบถ้วนและแล้ว เสร็จตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
๓.๔ สนองนโยบายผู้บริหาร และหน่วยงานที่มุ่งเสริมสร้างบริการที่พึงพอใจให้แก่ประชาชน
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
สามารถลดขั้นตอนในการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการในพื้นที่ ตามกระบวนการให้บริการ
การ และเวลาให้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
๕) พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่สาย
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติ
๖.๒ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
๖.๓ กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
๖.๔ ประกาศให้ประชาชนรับทราบในการกาหนดระยะเวลา
๖.๕ จัดทาบัตรคิวให้ผู้รอรับบริการ/จัดทากล่องรับฟังความคิดเห็น
๖.๖ จัดทาเอกสารสอบถามการรับบริการ/ประเมินผล
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
งานผลประโยชน์ ฝุายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ความพึงพอใจของผู้มาติดต่อชาระภาษีที่พึงมีต่อหน่วยงานและผู้บริหาร
๑๐.๒ การปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลแม่สายมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๑๐.๓ ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน
๒.๓.๒ มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือ
การดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับที่ ๒.๓.๒ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการแต่งตั้งคาสั่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้พนักงานของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมปฏิบัติราชการในเวลากลางวัน
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลแม่สายเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอานาจ
หน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496 หน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เทศบาลมีหน้าที่

-๓๑ต้องทาอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ
เทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย
ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต
ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสานัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้ บริการ ทาให้การ
บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอานาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้พนักงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติ
ราชการในเวลากลางวัน
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ ออกคาสั่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้พนักงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติ
ราชการในเวลากลางวัน
๖.๒ จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีคาสั่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้พนักงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติราชการ
ในเวลากลางวัน ๑ ฉบับ
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์
ในการให้ความช่วยเหลือสาธารณะ ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตน ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ลาดับที่ ๒.๔.๑ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์

-๓๒๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ทาให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืน
ในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลตาบลแม่สายจึงจัดให้มีการยกย่อง เชิด ชูเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทาความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่
คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการ
สร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดี และคุณธรรม เป็นรากฐานอันสาคัญในการพัฒนา
สังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
๓.๒ เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอัน
เป็น กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน /บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จานวนไม่น้อย
กว่า ๔ คน/ปี
๕) พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่สาย
๖) วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารเทศบาลตาบลแม่สาย เว็บไซต์เทศบาลบาลตาบลแม่สาย
เป็นต้น
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
ฝุายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
ลาดับที่ ๒.๔.๒ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมเชิดชูเกียรติเด็ก เยาวชน และประชาชนผู้ มีจิตสาธารณะ
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล

-๓๓เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วม
เป็นแกนนาในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดาเนินการกิจกรรมด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้
๓.๒ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตาบลแม่สาย
๕) พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่สาย
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติเด็ก เยาวชน และประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
๖.๒ ดาเนินการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติเด็ก เยาวชน และประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
๖.๓ สรุปผลการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติเด็ก เยาวชน และประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
ฝุายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน/กองการศึกษา เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้ทาคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน
๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชนที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ลาดับที่ ๒.๔.๓ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรง
เล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการดาเนินงานให้หน่วยงาน
ต่างๆ นาไปวา งแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและ
ยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการดาเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน”
๓) วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างให้สังคมได้รับรู้
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-๓๔๕) พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่สาย
๖) วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารเทศบาลตาบลแม่สาย เว็บไซต์เทศบาลบาลตาบลแม่สาย
เป็นต้น
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
ฝุายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
๒.๕.๑ ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
ลาดับที่ ๒.๕.๑ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กาหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดมาตรการกากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับกอง /ฝุาย เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
๓.๒ เพื่อให้หน่วยงานระดับกอง /ฝุาย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในเทศบาลตาบลแม่สายปฏิบัติตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

-๓๕๕) พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่สาย
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร ที่มีดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานักกอง/ฝุาย เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ทุกสานักกอง/ฝุาย จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ ที่ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับที่ ๒.๕.๒ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ ของการ
ทุจริตจะเกี่ ยวข้องกับการใช้ จ่ายเงินไปโดยชอบด้ วยกฎหมายระเบียบข้ อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้ องถิ่นและองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่ างๆ อย่างโปร่ งใสและสุจริต ซึ่งหน่ วยงาน
ทั้งสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปู องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ
ดังนั้น เทศบาลตาบลแม่สายจึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ ” ขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
๓) วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

-๓๖๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลแม่สายจากหน่วยงานภาครัฐ และ
องค์กรอิสระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๕) พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่สาย
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ประจาปี หรือ
คณะทางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานักกอง/ฝุาย เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลแม่สายให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตาบลแม่สายจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ
๒.๕.๓ ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
ลาดับที่ ๒.๕.๓ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียน
ดังกล่าว
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยเทศบาลตาบลแม่สายมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคาร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพื่อให้การ
ดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจาเทศบาลตาบลแม่สาย รวมถึง
จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้ องเรียนของเทศบาลตาบลแม่สายขึ้น เพื่อดาเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้
รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ

-๓๗๓.๒ เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
๕) พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่สาย
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
๖.๒ จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลแม่สาย
๖.๓ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลแม่
สายให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
ฝุายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ของเทศบาล
ตาบลแม่สายตามคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียน ของเทศบาลตาบลแม่สาย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
มิติที่ ๓. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ลาดับที่ ๓.๑.๑ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทา
การของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า
“ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างก ว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ

-๓๘ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด เทศบาลตาบลแม่สายจึงได้ให้มี
สถานที่สาหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ตาบลแม่สาย
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารอันเป็ นประโยชน์ แก่ประชาชนอย่ างครบถ้ วน ถูกต้องและไม่ บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
๓.๒ เพื่อเพิ่มช่ องทางให้ ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล ตาบลแม่
สาย
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่สาคัญได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
๕) พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่สาย
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลได้อย่างสะดวก
๖.๒ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
๖.๓ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
๖.๔ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
ฝุายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนประชาชนที่มาขอรับทราบข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลแม่สาย
๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้
ลาดับที่ ๓.๑.๒ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง การจัดหาพัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล
ตาบลแม่สาย
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้

-๓๙ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการ
ปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
๓) วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการ ปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่สาย ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาลตาบลแม่สาย
๕) พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่สาย
๖) วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง
ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลแม่สาย และปิดประกาศข้อมูลดั
งกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลแม่สาย
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของทางราชการ
ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาล ทาให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
ลาดับที่ ๓.๑.๓ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลแม่สาย”
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ

-๔๐ดังนั้น เทศบาลตาบลแม่สายจึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางทีห่ ลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
๓.๓ เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลแม่สาย จานวนไม่น้อยกว่า ๔ ช่องทาง
๕) พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่สาย
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสานักงานเทศบาลตาบลแม่สาย
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลแม่สาย ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
ฝุายนิติการ ฝุายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน
๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการ ตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจก ารที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
ลาดับที่ ๓.๒.๑ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลแม่สาย
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลแม่สายเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ

-๔๑ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลตาบลแม่สายจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้
สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
๓.๒ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สานักงานเทศบาลตาบลแม่สาย
๓.๓ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง /ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ
๕) พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่สาย
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
๖.๓ นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็น
และเร่งด่วน
๖.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
ฝุายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
๑๐.๒ แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
ลาดับที่ ๓.๒.๒ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
การจัดระบบและช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการทุจริต
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น
รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส

-๔๒ดังนั้น เทศบาลตาบลแม่สายจึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการรับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์
หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน/ร้องทุกข์
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
มีช่องทางและกาหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน
๕) พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตาบลแม่สาย
๖) วิธีดาเนินการ
จัดทาขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่
- ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ติดตั้งไว้ ณ บริเวณหน้าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และจุดให้บริการบริเวณ
สานักงานเทศบาลตาบลแม่สาย
- ผ่านเว็บไซต์เทศบาลตาบลแม่สาย
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
ฝุายนิติการ ฝุายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน
๓.๒.๓ มีรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง
ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลาดับที่ ๓.๒.๓ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสาคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต

-๔๓๓.๒ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
๕) พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่สาย
๖) วิธีดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
ฝุายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย
๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๓.๑ การดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
ลาดับที่ ๓.๓.๑ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน และจัดประชุมประชาคม
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดวิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
เทศบาลตาบลแม่สายจัดทาโครงการจัดทาแผนชุมชน และจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของการกระจายอานาจการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อพัฒนาศักยาภาพของชุมชนในการจัดทาแผนชุมชน
๓.๒ เพื่อสนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโดยเน้นชุมชนเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนา
๓.๓ เพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชน โดยหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชน
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่สายทั้ง ๑๐ ชุมชน

-๔๔๕) พื้นที่ดาเนินการ
ชุมชน ๑๐ ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลแม่สาย
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติ
๖.๒ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
๖.๓ ดาเนินการตามโครงการและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
๕๐,๐๐๐ บาท/ปีงบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการ ผ่านประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
๓.๓.๒ ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
ลาดับที่ ๓.๓.๒ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่เทศบาลตาบลแม่สายได้ดาเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ในด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตาบลแม่สายในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในเทศบาลตาบลแม่สาย
๓) วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลตาบลแม่สาย
อย่างแข็งขันสาหรับการทางานของ เทศบาลตาบลแม่สาย ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดให้ ภาค
ประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่ างแข็งขัน กับมาตรการ
การปูองกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ทาหน้าที่อย่างถูกต้อง
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน
๕) พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่สาย
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลตาบลแม่สายอย่าง
แข็งขันสาหรับการทางานของเทศบาลตาบลแม่สายได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดให้ภาคประชา
สังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลตาบลแม่สายในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทน

-๔๕ประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
๖.๒ มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้
ทาความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดและส่วนการคลัง เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาลตาบลแม่
สาย
๑๐.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่ วนร่ วมและตรวจสอบ
การดาเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง
๓.๓.๓ ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ลาดับที่ ๓.๓.๓ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลแม่สาย
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาล
ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อนาผลที่ได้
จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาล
ต่อไป
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
๓.๒ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตาบลแม่สาย และเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตาบลแม่
สาย
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลแม่สาย
๕) พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่สาย
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
๖.๒ จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ

-๔๖๖.๓ จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
๖.๔ จัดทาคาสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการ /คณะทางานและเจ้ าหน้ าที่ผู้ รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลแม่สาย
๖.๕ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลแม่สายตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลแม่สายดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
มิติที่ ๔. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
๔.๑.๑ มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
ลาดับที่ ๔.๑.๑ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานการควบคุมภายในประจาปี
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตาบลแม่สาย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสาคัญที่แทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กาหนด โดย
ผู้บริหาร สามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
เพื่อให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน อีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการ
ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ
ข้อบังคับตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทาให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลแม่สายเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544
๓.๒ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
๓.๕ เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม

-๔๗๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลแม่สาย
๕) พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่สาย
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
๖.๓ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทางราชการ
กาหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
๖.๔ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานักกอง/ฝุาย เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น
๑๐.๒ ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
๑๐.๓ ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้มีการจัดทาแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภา ยในให้ผู้
กากับดูแล
ลาดับที่ ๔.๑.๒ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงาน และการจัดการของหน่วยงาน บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
๓.๒ เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้

-๔๘๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลตาบลแม่สายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
๕) พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่สาย
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
๖.๒ ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจ และตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๖.๓ รวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
๖.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานักกอง/ฝุาย เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
๑๐.๒ มีการจัดการความรู้เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ
๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
ลาดับที่ ๔.๒.๑ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสาคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะกาหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม

-๔๙๓.๒ เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ พนักงาน และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตาบลแม่สาย
๕) พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่สาย
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้งเทศบาลตาบลแม่สายได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๖.๒ มีการจัดทาประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ
๖.๓ มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้ง
ผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
ฝุายบริหารงานบุคคล สานักงานปลัดเทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน
ย้าย ของเทศบาลตาบลแม่สาย และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหาร งบประมาณ การรับ จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
ลาดับที่ ๔.๒.๒ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่ายเงินของเทศบาลตาบลแม่สาย
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทาใบนาฝากเป็นรายรับ จัดทาใบฎีกาเพื่อเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สาหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกัน ต้องมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจาเป็นต้องมี
กระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
๓) วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลตาบลแม่สายเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้

-๕๐๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงาน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตาบลแม่สาย
๕) พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่สาย
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ แต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
๖.๒ แต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ
๖.๓ สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตาบลแม่สายให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทาง
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตาบลแม่สายทาให้
เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินของเทศบาลตาบลแม่สาย
๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
ลาดับที่ ๔.๒.๓ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลแม่สายเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราช การไทย
(พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลตาบลแม่สายจึงได้ดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการ
กาหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่าน
ช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตาบลแม่สายทุก
ขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้
เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติ
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาล
ตาบลแม่สาย
๓.๒ เพื่อปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลตาบลแม่สายให้เกิดการ
พัฒนาได้อย่างคุ้มค่า

-๕๑๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลตาบลแม่สาย
๕) พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่สาย
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม
เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่กรรมการตรวจการจ้าง
๖.๒ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้กาหนดให้มีการแต่งตั้งให้มี
ผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่เทศบาลตาบลแม่สายให้ความสาคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพื่อให้การดาเนินงานเป็น ไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย
๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตาบลแม่สายมีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบและ
ไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้
ลาดับที่ ๔.๓.๑ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจ และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
สาคัญประการหนึ่งที่เทศบาลตาบลแม่สายได้ดาเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ

-๕๒กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
๓.๒ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย
๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
๕) พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่สาย
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตาบลและ
หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี
๖.๒ ดาเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม
๖.๓ ฝุายบริหารงานบุคคลดาเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกเทศบาลตาบลแม่สาย
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
ฝุายบริหารงานบุคคล สานักงานปลัด เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
๑๐.๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานใหม่ๆ
๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
ลาดับที่ ๔.๓.๒ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท

-๕๓และต้องทาหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง
เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอานาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในตาบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอานาจระหว่างฝุายสภา
กับฝุายบริหาร และที่สาคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี
ส่วนร่วมในการทางาน
๓.๒ เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
๓.๓ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สาย
๕) พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่สาย
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สายเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ
เช่นแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน
๖.๒ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่สายที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นาข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภา เพื่อทาการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของ
ประชาชน
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิด
ทัศนคติที่ดี
๔.๔ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต
๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
ลาดับที่ ๔.๔.๑ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมกาหนดช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน ร้องทุกข์ในสื่อออนไลน์

-๕๔๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต
๓.๒ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่สาย
๕) พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลแม่สาย
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางออนไลน์
๖.๓ นาเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ ที่แจ้งเข้ามา ผ่านทางออนไลน์เสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
เจ้าหน้าทีผ่ ู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและเร่งด่วน
๖.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางออนไลน์
๑๐.๒ นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ลาดับที่ ๔.๔.๒ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมสร้างเครือข่ายนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลแม่สายในด้านการปูองกัน
การทุจริต
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กาหนดให้ เทศบาลมี
ภารกิจหน้ าที่ ที่ต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน โดยใช้ วิธีบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี และให้
คานึงถึงการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้ าง
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

-๕๕ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ การบริหารกิจการบ้ านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่ งเน้นในการสร้ างจิตสานึก
ค่านิยม การบูรณาการ การสร้ างความเข้ มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้ าหน้าที่ของรัฐในการปู องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
๓.๑ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
๓.๓ เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตาบลแม่สาย
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลแม่สายใน มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการทุจริต
๕) พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่เทศบาลตาบลแม่สาย
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ แต่งตั้งตัวแทนนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลแม่สาย ร่วมเป็ นเครือข่ ายด้าน
การปูองกันการทุจริต
๖.๒ จัดทาฐานข้ อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นทุกแห่ งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้ กับเครือข่ ายในการร่ วมตรวจสอบเพื่อปู องกันการ
ทุจริต
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลแม่สาย
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ทาให้เกิดแกนนา แนวร่วม และเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
๑๐.๒ ทาให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต

ภาคผนวก

