




แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568)                                                        
เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

คำนำ 

 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   
พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) 
และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ
ยุติธรรม มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม    
ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด พร้อมทั้ งเร่งสร้างจิตสำนึกของคนใน
สังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 สำนักงาน ป.ป.ช. ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 
ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เพ่ือประโยชน์ในการขับคลื่อนแผนงานที่
แสดงถึงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน ป้องกันพฤติกรรมที่เป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ สร้างกลไกลในการตรวจสอบการบริหาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้
สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ ดังกล่าว 
 เทศบาลตำบลแม่สาย ตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นหลัก
สำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของการพัฒนาประเทศ ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ ๒๐ ปี        
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 
อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8) เพ่ือใช้เป็น
มาตรการเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตในองค์กร เพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างความโปร่งใสและสร้างความ
มั่นใจให้แก่ประชาชน และสร้างความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตอันจะเกิดผลกระทบต่อประเทศอย่าง
ร้ายแรงอันประกอบด้วย มิติที่ 1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มิติที่ 2. การบริหารราชการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต มิติที่ 3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน และมิติที่ 4. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้ เพ่ือมุ่งเน้นให้การ
ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่สายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการ
ที่มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพ 
และสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

       
      เทศบาลตำบลแม่สาย 

      อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
 

 



๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568)                                                        
เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

สารบัญ 

            
        หน้า 

ส่วนที่ ๑ 
บทนำ   
- หลักการและเหตุผล             5 
- ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร                    5 
- วัตถุประสงค์                 7 
- เป้าหมาย              7 
- ประโยชน์ของการจัดทำแผน            8 

ส่วนที่ ๒ 
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8) เทศบาลตำบลแม่สาย                  9 - 13  

ส่วนที่ ๓ 
- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8) 

มิติที่ ๑. การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  ๓ มาตรการ / 4 โครงการ 
 ๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       (1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล     14 
       (2) มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กร"     ๑5 
        (๓) มาตรการ "เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต"      ๑6 
        (๔) มาตรการ "จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"      ๑7 
 ๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
        (๑) โครงการส่งเสริมให้ความรู้และการพัฒนาด้านกฎหมาย      ๑8 
       (๒) โครงการให้บริการผู้ชำระภาษีในช่วงพักเที่ยงและวันเสาร์เต็มวัน     ๑9 
 ๑.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน     
       (๑) โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน        20 

มิติที่ ๒. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  ๘ มาตรการ / ๔ กิจกรรม / ๒ โครงการ 
 ๒.๑ แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
       (๑) กิจกรรม "ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร"     21 
 ๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
       (1) มาตรการ "เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง"      23 
       (2) มาตรการ "เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล"             24 
       (3) โครงการประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาจัดเก็บภาษี    25 
 ๒.๓ มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
       (๑) มาตรการ "กำหนดแนวปฏิบัติในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ"     ๒6 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568)                                                        
เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

หน้า 

       (๒) มาตรการ "ออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ"  ๒7 
       (๓) โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี เต็มที่ เต็มใจให้บริการ       28 
 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ใน
การให้ความช่วยเหลือสาธารณะ ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
       (๑) กิจกรรม "ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์"  29 
       (๒) กิจกรรม "เชิดชูเกียรติเด็ก เยาวชน และประชาชนผู้ มีจิตสาธารณะ"     30 
       (๓) กิจกรรม "เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"    31 
 ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
       (๑) มาตรการ "จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ"       32 
       (๒) มาตรการ "ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ"    33 
       (๓) มาตรการ "จัดระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสการทุจริต"    34 
       (๔) มาตรการ "ดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลแม่สาย"     35 

มิติที่ ๓. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน 4 มาตรการ / ๑ กิจกรรม / ๒ โครงการ 
 ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
       (1) มาตรการ "จัดให้มีช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่สาย"     36 
       (๒) มาตรการ "เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดา้นการเงิน การคลัง การจัดหาพัสดุและทรัพยส์ินของ  37 
   เทศบาลตำบลแม่สาย" 
       (3) มาตรการ "เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย"      38 
 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน 
       (๑) โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน        39 
       (๒) มาตรการ "รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ"  40 
 ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       (๑) โครงการสง่เสริมและสนับสนนุการจัดทำแผนชุมชนและแผนการจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น  40 
       (2) กิจกรรม "ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลแม่สาย"   41 

มิติที่ ๔. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น  1 มาตรการ / 5 กิจกรรม / ๑ โครงการ 
 ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
       (๑) โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานการควบคุมภายในประจำปี  42 
       (๒) กิจกรรม "ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน"       43 
 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ 
       (๑) มาตรการ "ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียว  44 
   กับการบรรจุแต่งตั้งการโอนย้าย" 
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       (๒) กิจกรรม "ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับการจ่ายเงิน  45 
  ของเทศบาลตำบลแม่สาย" 
 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
       (๑) กิจกรรม "ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น"     46 
       (๒) กิจกรรม "ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและการปฏิบัตงิานของสมาชิกสภาท้องถิ่น" 47 
 ๔.๔ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
       (1) กิจกรรม "สร้างเครือข่ายนักเรียนและประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลแม่สาย  48 
  ในด้านการป้องกันการทุจริต" 
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 ส่วนที่ ๑  

********* 

บทนำ 

1.  หลักการเหตุผล  
 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   
พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) 
และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ
ยุติธรรม มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม    
ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด พร้อมทั้ งเร่งสร้างจิตสำนึกของคนใน
สังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ  
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามและการป้องกันการ
ทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต    
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๖  ก ารจั ด ตั้ งอ งค์ ก รต าม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำให้เกิดการทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้าน
พ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัย
หนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูล โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้อง
และพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทย
บางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาฝังรากลึกในสังคมไทยมาแต่
อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่
ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกันจึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้
กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 สำนักงาน ป.ป.ช. ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 
ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เพ่ือประโยชน์ในการขับคลื่อนแผนงานที่
แสดงถึงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน ป้องกันพฤติกรรมที่เป็นการขัดกันแห่ง
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ผลประโยชน์ สร้างกลไกลในการตรวจสอบการบริหาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้
สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ ดังกล่าว 
 ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ให้เกิดเป็น
รูปธรรม เทศบาลตำบลแม่สายจึงแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2565 – 2568) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่สาย และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความ
โปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & 
Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน   
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

2.  ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การทุจริตในระดับท้องถิ่นพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์
สำคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
 2.1 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
       (๑) การทุจริตด้านงบประมาณการทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       (๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
       (๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
       (๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจ และขาด
คุณธรรม จริยธรรม  
       (๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
       (๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
       (๗) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจบารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 2.2 สาเหตุและปัจจัยท่ีนำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปประเด็นได้ดังนี้ 
       (๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 
       (๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ้งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำ
ให้คนในปัจจุบันมุ้งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำ
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 
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       (๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 
       (๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาดได้แก่ การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
       (๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ิมรายได้พิเศษให้กับตนเองและครอบครัว 
       (๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม สมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดถือประโยชน์ส่วนรวม 
       (๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมไทยได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็น
ว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำให้เกิด
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

๓.  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
 3.1 เพ่ือให้หน่วยงานทุกสังกัดของเทศบาลตำบลแม่สายใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อน
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กร 
 3.2 เพ่ือปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อประเทศอย่าง
ร้ายแรงให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่สาย รวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่น และเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต 
 3.3 เพ่ือสร้างค่านิยมหลักให้บุคลากรทั้งฝ่ายประจำ และฝ่ายการเมือง มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะเป็นผลช่วยป้องกันการทุจริตในการทำงาน 
 3.4 เพ่ือให้มีกลไกในการตรวจสอบการทำงานที่เข้มแข็งนำมาซึ่งการป้องกันการทุจริต 
 3.5 เพ่ือเสริมสร้างบทบาทความร่วมมือทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรในการต่อต้านการทุจริต
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิด ร่วมทำ เพ่ือป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง    
 3.6 เพ่ือนำพาองค์กรให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ในสังคมได้ 
 3.7 เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน
และเจ้าหน้าทีข่องเทศบาลตำบลแม่สาย 

๔.  เป้าหมาย 
 4.1 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการในสังกัด
เทศบาลตำบลแม่สาย มีจิตสำนึกที่ดีและมีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่



๘ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568)                                                        
เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

ประชาชนเป็นสำคัญ ท้องถิ่นปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  
และการขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหาร
ราชการของเทศบาลตำบลแม่สาย 
 4.3 เทศบาลตำบลแม่สายมีแผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
ประสิทธิภาพ ช่วยลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นที่ยอมรับ
จากทุกภาคส่วน 

5.  ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
     (๑) เทศบาลตำบลแม่สายมีมาตรการการป้องกันการทุจริต ที่ได้ดำเนินการและปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง ทันต่อสถานการณ์และช่องทางการทุจริตใหม่ๆ 
     (๒) ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย 
มีจิตสำนึก มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใส 
     (๓) เกิดแนวทางท่ีดีในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
     (๔) เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเกิดกระแสการ
ต่อต้านการทุจริตในสังคม 
     (5) เทศบาลตำบลแม่สายสามารถสร้างค่านิยมในการเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างยั่งยืน 
     (6) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568)                                                        
เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

ส่วนที่ ๒ 

********* 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. 2565 – ๒๕๖8) เทศบาลตำบลแม่สาย 

มิต ิ
ภารกิจตาม

มิต ิ
โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการ 

ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 

หมายเหต ุงบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑. การ
สร้าง
สังคมที่
ไม่ทนต่อ
การ
ทุจริต 

๑.๑ การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหาร
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น
และฝ่าย
ประจำของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(1) โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
ผู้บริหารและสมาชกิ
สภาเทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยฯ 
พ.ศ. 2565 หน้า 56 

(2) มาตรการ “ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของ
องค์กร" 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

(๓) มาตรการ 
“เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต” 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

(๔) มาตรการ “จัดทำ
คู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

๑.๒ การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

(๑) โครงการส่งเสริมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย 

10,000 10,000 10,000 10,000 เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยฯ 
พ.ศ. 2565 หน้า 61 

(๒) โครงการให้บริการ
ผู้ชำระภาษีในชว่งพัก
เท่ียงและวันเสาร์เต็ม
วัน 

40,000 40,000 40,000 40,000 เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยฯ 
พ.ศ. 2565 หน้า 99 

๑.๓ การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 

(๑) โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยฯ 

พ.ศ. 2565 หน้า 
159 

มิติที่ 1 รวม 4 โครงการ / 
3 มาตรการ 

130,000 130,000 130,000 130,000  

 

 
 
 
 
 



๑๐ 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการ 

ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 

หมายเหต ุงบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๒. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การ
ทุจริต 

๒.๑ แสดง
เจตจำนงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตของ
ผู้บริหาร 

(๑) กิจกรรม "ประกาศ
เจตจำนงสุจริตในการ
บริหารงานของ
ผู้บริหาร" 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  

๒.๒ มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

(1) มาตรการ "เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ – จัดจา้ง" 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  

(2) มาตรการ 
"เสริมสร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานบริหารงาน
บุคคล" 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  

(3) โครงการ
ประชาสัมพันธ ์
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน 
และระยะเวลาการ
จัดเก็บภาษ ี

50,000  50,000  50,000  50,000  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยฯ 
พ.ศ. 2565 หน้า 99 

๒.๓ มาตรการ
ใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อำนาจหนา้ที่
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบา้นเมือง
ที่ด ี

(๑) มาตรการ "กำหนด
แนวปฏบิัติในการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ" 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

(๒) มาตรการ "ออก
คำสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และ
หัวหน้าสว่นราชการ" 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

(3) โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ เต็มที่ เต็มใจ
ให้บริการ 

20,000  20,000  20,000  20,000  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยฯ 
พ.ศ. 2565 หน้า 83 

 
 
 

 

 

 

 

 



๑๑ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568)                                                        
เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการ 

ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 

หมายเหต ุงบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๒. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การ
ทุจริต 

๒.๔ การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ดำเนินกิจการ 
การประพฤติตน
ให้เป็นที่
ประจักษ์ในการ
ให้ความ
ช่วยเหลือ
สาธารณะ ความ
ซ่ือสัตย์สุจริต 
คุณธรรมและ
จริยธรรม การ
ปฏิบัติตน ตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(๑) กิจกรรม "ยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏบิัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์" 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  

(๒) กิจกรรม "เชิดชูเกียรติ
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนผู้ มีจิต
สาธารณะ" 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  

(๓) กิจกรรม "เชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  

๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบ หรือรับ
แจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

(๑) มาตรการ "จัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ" 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  

(๒) มาตรการ "ให้ความ
ร่วมมือกับหนว่ยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ" 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  

(๓) มาตรการ "จัดระบบ
การจัดการเรื่องร้องเรียน 
หรือการแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต" 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  

(๔) มาตรการ "ดำเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลตำบลแม่สาย" 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  

มิติที่ 2 รวม 2 โครงการ /  
4 กิจกรรม / 
8 มาตรการ 

70,000 70,000 70,000 70,000  

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568)                                                        
เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ / กิจกรรม 

/ มาตรการ 

ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 

หมายเหต ุงบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๓. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็น
การอำนวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจ
หน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

(1) มาตรการ “จัด
ให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลตำบลแม่
สาย” 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  

(๒) มาตราการ 
"เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน 
การคลัง การจัดหา
พัสดุ และทรัพย์สิน
ของเทศบาลตำบลแม่
สาย" 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  

(3) มาตรการ 
"เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่สำคัญและ
หลากหลาย"  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  

๓.๒ การรับฟัง
ความคิดเห็น 
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ของ
ประชาชน 

(๑) โครงการรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน 

30,000  30,000  30,000  30,000  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยฯ 
พ.ศ. 2565 หน้า 84 

(๒) มาตรการ 
"รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์รับทราบ" 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  

๓.๓ การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(๑) โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
จัดทำแผนชุมชน 
และแผนการจัด
ประชุมประชาคม 

30,000  30,000  30,000  30,000  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยฯ 
พ.ศ. 2565 หน้า 84 

(2) กิจกรรม 
"ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตำบลแม่
สาย" 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  

มิติที่ 3 รวม 2 โครงการ /  
1 กิจกรรม / 
4 มาตรการ 

60,000 60,000 60,000 60,000  

 

 

 

 



๑๓ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568)                                                        
เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ / กิจกรรม / 

มาตรการ 

ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 

หมายเหต ุงบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๔. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน 
และการบริหาร
ความเส่ียง 

(๑) โครงการจัดทำ
แผนการตรวจสอบ
ภายใน และรายงานการ
ควบคุมภายในประจำปี 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  

(๒) กิจกรรม "ติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน" 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  

๔.๒ การ
สนับสนุนให้ภาค
ประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 

(๑) มาตรการ "ส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กำกบัดูแล
การบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกบัการบรรจแุต่งต้ัง 
การโอน ย้าย 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  

(๒) กิจกรรม "ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับการ
จ่ายเงินของเทศบาล
ตำบลแม่สาย" 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  

๔.๓ การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

(๑) กิจกรรม "ส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น" 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  

(๒) กิจกรรม "ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม และการ
ปฏิบัติงานของสมาชกิ
สภาท้องถิ่น" 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  

๔.๔ เสริมสร้าง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพือ่
ต่อต้านการ
ทุจริต 

(1) กิจกรรม "สร้าง
เครือข่ายนักเรียนและ
ประชาชนในพื้นที่ในเขต
เทศบาลตำบลแม่สายใน
ด้านการป้องกันการ
ทุจริต" 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  

มิติที่ 4 รวม 1 โครงการ / 
5 กิจกรรม / 
1 มาตรการ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
 

***รวมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. 2565 – ๒๕๖8)  
รวมจำนวน ทั้งสิ้น 34 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 



๑๔ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568)                                                        
เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

ส่วนที่ ๓ 

********* 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8) เทศบาลตำบลแม่สาย 

มิติที่ ๑. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ลำดับที่ (๑) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลเป็นหน่วยงานภาครัฐที่นับได้ว่ามีความใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด โดยมีภารกิจ
อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างกว้างขวาง ภารกิจหลักที่สำคัญที่สุดเป็นภารกิจที่เกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนเป็นสำคัญ การที่จะบรรลุผลในการทำงานตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาลและการให้บริการ
ประชาชนได้อย่างแท้จริงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีศักยาภาพและ
ความรู้ความสามารถอย่างหลากหลายพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์  ดังนั้น บุคลากรในองค์กรจึง
ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ 
ตั้งใจทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้มาขอรับบริการ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น และทำให้การปฏิบัติหน้าที่มีความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 
๓) วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพ่ิมพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ภายใต้ระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด 
 ๓.๒ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 ๓.๓ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาทัศนคติที่ดี ปลูกจิตสำนึกทั้งต่อองค์กร ต่อผู้อ่ืน ต่อตนเอง และ
สาธารณะ เพื่อมุ่งเน้นปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ 
 ๓.๔ เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลแม่สาย 
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการในสังกัด
เทศบาลตำบลแม่สาย 
๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลแม่สาย หรือสถานที่อ่ืนใดที่เหมาะสม 
๖) วิธีดำเนินการ  
 ๖.๑ จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 ๖.๒ จัดทำกำหนดการและหลักสูตรการอบรม 



๑๕ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568)                                                        
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 ๖.๓ ขออนุมัติและดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้สำหรับดำเนินการตามโครงการ 
 ๖.๔ ดำเนินการตามโครงการและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2568 
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 5๐,๐๐๐ บาท/ปีงบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่สาย 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 จำนวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการในสังกัด
เทศบาลตำบลแม่สาย เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒30 คน  

ลำดับที่  (๒ ) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 เทศบาลตำบลแม่สายได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลแม่สาย โดยกำหนดกลไกและ
ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้
ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการการกระทำ 
นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณี
การเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดให้ข้าราชการ
ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลตำบลแม่สายเห็นควรนำแนวทางการดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็น
แนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
๓) วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 ๓.๒ เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการใน
สังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย 
๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลแม่สาย 
๖) วิธีดำเนินการ  
 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลแม่สาย เพ่ือใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการทุก
คนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
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๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2568 
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 งานนิติการ และงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่สาย 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการใน
สังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทราบและถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

ลำดับที่ (๓) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการ“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) มุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต 
 เทศบาลตำบลแม่สาย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต 
ตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมธรรมาภิบาล โดยยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นหลักสำคัญของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของการพัฒนาประเทศ ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) จึงต้อง
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลแม่สาย เพ่ือสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๓) วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
แม่สาย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่สาย  
 3.2 เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่สาย 
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่มากกว่า ๒ เรื่องข้ึนไป 
๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลแม่สาย 
๖) วิธีดำเนินการ  
 ๖.๑ รวบรวมข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึก ด้านการต่อต้านการทุจริต อาทิ เช่น 
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูก
จิตสำนึก 
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 ๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ให้บุคลากรของเทศบาลตำบลแม่สายได้
รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2568 
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่สาย 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 จำนวนข้อมูล/องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่ จำนวน 2 เรื่อง 

ลำดับที่ (๔) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการ “จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) มุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต 
 สำนักงาน ป.ป.ช. ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 
ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เพ่ือประโยชน์ในการขับคลื่อนแผนงานที่
แสดงถึงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน ป้องกันพฤติกรรมที่เป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ สร้างกลไกลในการตรวจสอบการบริหาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้
สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ ดังกล่าว 
 เทศบาลตำบลแม่สาย ตระหนักถึงความสำคัญของการกระทำที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ ดังนั้น จึงต้องจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลแม่สายให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว  
๓) วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สายมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
และช่วยป้องกันการกระทำทีเ่อ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลแม่สายให้
เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต  
 บุคลากรของเทศบาลตำบลแม่สายมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลแม่สาย 
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๖) วิธีดำเนินการ  
 ๖.๑ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๖.๒ จัดทำร่าง/ตรวจสอบความถูกต้อง/จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๖.๓ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนทั่วไป 
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2568 
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่สาย 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

ลำดับที่ (๑) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมาย 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ กติกา หรือ มาตรฐานที่ใช้เป็นแนวทางพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
เพ่ือให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติตามโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากบุคคลอ่ืน กฎหมายจึงมีความสำคัญเป็น
อย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน เพราะการใช้ชีวิตของประชาชนต้องดำเนินอยู่ในกรอบของกฎหมาย
ที่เป็นบรรทัดฐานอันเดียวกัน ด้วยเหตุที่กฎหมายมีสภาพบังคับทำให้ประชาชนในสังคมทุกคนจะต้องรู้กฎหมาย 
ผู้ใดจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ กฎหมายจึงเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
เนื่องจากกฎหมายย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย และปัจจุบันมีประชาชนจำนวน
ไม่น้อยที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายที่จำเป็นจะต้องใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้
เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อขัดแย้งด้านกฎหมายขึ้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่ถ้าหากประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจด้านกฎหมายหรือได้รับคำปรึกษาหรือคำแนะนำที่ถูกต้องก็จะแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
 เทศบาลตำบลแม่สาย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญที่จะช่วย
ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายมากขึ้น และเป็นอำนาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจัดอบรมโครงการส่งเสริม
ให้ความรู้และการพัฒนาด้านกฎหมาย เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ข้าราชการ 
พนักงานและเจ้าหน้าที่ ได้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายมากข้ึน ทำให้ได้รับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ที่ได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมาย และความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ จากภาครัฐ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด 
๓) วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายและประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านกฎหมายต่าง ๆ มากขึ้น และเป็นแนวทางหรือนำไปใช้ในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ต่อไป 
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 ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายและประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ที่
ได้รับความคุ้มครองตลอดจนความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
 ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายและประชาชนทั่วไปปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่
กฎหมายกำหนด 
 3.4 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
๓. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย 
และประชาชนทั่วไป จำนวน 200 คน 
๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลแม่สาย 
๖) วิธีดำเนินการ  
 6.1 จัดทำโครงการส่งเสริมให้ความรู้และการพัฒนาด้านกฎหมาย เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 6.2 กำหนดวันเวลา สถานที่ ในการจัดโครงการฯ ประสานวิทยากรผู้ให้ความรู้และผู้เกี่ยวข้อง 
 6.3 จัดการฝึกอบรมโดยการบรรยายความรู้ทางกฎหมายจากวิทยากรผู้ให้ความรู้ แก่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในโครงการฯ 
 6.4 ประเมินและรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ 
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2568 
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 1๐,๐๐๐ บาท/ปีงบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่สาย 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย 
ตลอดจนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายมากขึ้น และมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  

ลำดับที่ (2) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการให้บริการผู้ชำระภาษีในช่วงพักเท่ียงและในวันเสาร์เต็มวัน 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 เทศบาลตำบลแม่สาย เป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน มีอำนาจหน้าที่ในการจัดหารายได้
พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ประชานในเขตรับผิดชอบ และสืบเนื่องตามนโยบายปฏิรูประบบราชการของ
รัฐบาลในการให้บริการในเชิงรุกคือการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐโดยนำหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
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 เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการและสร้างทัศนคติที่ดีของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่
ในการชำระภาษีให้แก่เทศบาล จึงได้จัดทำโครงการ “ให้บริการผู้ชำระภาษี ในเวลาพักเที่ยงและวันเสาร์เต็ม
วัน” เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย 
๓) วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจของผู้เสียภาษีท่ีมีต่อหน่วยงานเทศบาลตำบลแม่สาย 
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนผู้เสียภาษีเกิดความตื่นตัวในการชำระภาษี 
 ๓.๓ ตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล และเป็นการสร้างมาตรการเชิงรุกในการ
ให้บริการ 
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ๔.๑ ผู้เสียภาษีในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย และผู้ที่มาติดต่อราชการ 
 ๔.๒ เร่งรัดจัดหารายได้ที่เทศบาลตำบลแม่สายต้องจัดเก็บเองให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กำหนด 
๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลแม่สาย 
๖) วิธีดำเนินการ  
 ๖.๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 ๖.๒ ประกาศข้ันตอนระยะเวลาการให้บริการชำระภาษี และการปฏิบัติราชการให้ประชาชนรับทราบ 
 ๖.๓ จัดหาอุปกรณ์ให้แก่ผู้มาชำระภาษีนั่งพัก 
 ๖.๔ รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารรับทราบ 
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2568 
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 4๐,๐๐๐ บาท/ปีงบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 งานผลประโยชน์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่สาย 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ จำนวนผู้มาชำระภาษี และผู้ที่มาติดต่อราชการ ในช่วงพักเท่ียงและในวันเสาร์เต็มวัน 
 ๑๐.๒ ความพึงพอใจของผู้มาติดต่อชำระภาษีที่พึงมีต่อหน่วยงานและผู้บริหาร 

๑.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

ลำดับที่ (๑)  
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 เทศบาลตำบลแม่สายเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการพัฒนา ส่งเสนริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น เทศบาลตำบลแม่สายจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพ่ือส่งเสริมให้
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เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ได้ทำกิจกรรมและตระหนักถึงความสำคัญของตัวเอง เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนใน
พ้ืนที่ได้ทำกิจกรรมและแสดงออกตามความสามารถอย่างสร้างสรรค์ 
๓) วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเห็นถึงความสำคัญของเด็กและ
เยาวชนในพื้นท่ี ในการส่งเสริมสนับสนุนศักยาภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 
 ๓.๒ เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ได้ทำกิจกรรมและแสดงออกตามความสามารถอย่าง
สร้างสรรค ์
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของตัวเอง 
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต  
 เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย 
๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 ในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย 
๖) วิธีดำเนินการ  
 ๖.๑ จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
 ๖.๒ มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๖.๓ จัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการ 
 ๖.๔ สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ 
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2568 
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 30,๐๐๐ บาท/ปีงบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่สาย 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่เทศบาลตำบลแม่สายได้ทำกิจกรรมและแสดงออกตามความสามารถ
อย่างสร้างสรรค์มากข้ึน 
 ๑๐.๒ เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของตัวเอง และเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มิติที่ ๒. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ลำดับที่ (๑) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) มุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
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ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต  ดั งนั้ น  จึ ง มี ค ว าม
จำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เห็นชัดเป็นรูปธรรม 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้า
ร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน 
ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ จำนวน 8 ,301 แห่ง เพ่ือให้หน่วยงานที่เข้าร่วม
โครงการฯ ได้รับทราบผลการประเมินและใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาการดำเนินงานพร้อมทั้งยกระดับผลการประเมินฯ ให้สอดคล้องตามตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งได้กำหนด
เป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต้องมีผลการประเมินฯ 85 คะแนนขึ้นไป
ภายในปี พ.ศ. 2565 และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ดังกล่าว ได้กำหนดหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดตาม
กรอบการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชี้วัดที่ 10 หัวข้อ การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 เรื่อง การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อที่ 34 เจตจำนงของผู้บริหาร และตัวชี้วัด
ย่อยที่ 10.2 เรื่อง มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ข้อที่ 42 มาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
๓) วัตถุประสงค ์ 
 เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาลตำบลแม่สาย ด้วย
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร 
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลแม่สาย 
๖) วิธีดำเนินการ  
 ๖.๑ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่สาย 
 6.2 ดำเนินการตามประกาศเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริต 
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2568 
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่สาย 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารคนปัจจุบัน อย่างน้อย 1 ฉบับ 
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๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ลำดับที่ (๑)  
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการ "เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง" 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ .ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่กำหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ  จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็น
หน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง 
ให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
๓) วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ  ของเทศบาลตำบลแม่สาย 
 ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต  
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลแม่สายที่ดำเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลแม่สาย 
๖) วิธีดำเนินการ  
 ๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ 
 ๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่สาย 
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2568 
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลแม่สาย 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามช่องทางต่าง ๆ 
 ๑๐.๒ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลแม่สาย 
 ๑๐.๓ การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
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ลำดับที่ (2) 
1) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ “เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล” 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เป็นบุคลากรที่ความสำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการ
ขับเคลื่อนและการพัฒนางานของเทศบาลตำบลแม่สายให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน การพัฒนางานของเทศบาลตำบลแม่สายจะบรรลุได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในการทำงานที่โปร่งใสสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 เทศบาลตำบลแม่สาย ได้กำหนดการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่สายต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
นั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
เพ่ือให้เป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ จึงได้จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล 
๓) วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในงานบริหารงานบุคคล 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคคลมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
 3.3 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลแม่สายให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำมาตรฐานด้านงานบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลแม่สาย 
๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลแม่สาย 
๖) วิธีดำเนินการ 
 กำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง  และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – 2568 
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่สาย 
10) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีมาตรฐานดำเนินงานด้านงานบริหารบุคคล 
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 10.2 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน
และ 
 10.3 ลดการร้องเรียนในการดำเนินการด้านงานบริหารบุคคล 

ลำดับที่ (3) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาจัดเก็บภาษี 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 080.3/ว4522 ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๕๘ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดเก็บรายได้และเป็นภารกิจที่ จะต้อง
ดำเนินอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้น ดังนั้น เทศบาลตำบลแม่สายจึงได้จัดทำ โครงการ
ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาจัดเก็บภาษี เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และ
ระยะเวลาการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
๓) วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ๓.๒ เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีการตื่นตัวในการชำระภาษีตามกำหนดเวลา 
 ๓.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนทราบหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาจัดเก็บภาษีที่ชัดเจน ถูกต้องอย่างทั่วถึง  
๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลแม่สาย 
๖) วิธีดำเนินการ  
 ๖.๑ จัดทำโครงการเพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติ 
 ๖.๒ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีต่าง ๆ ประจำปี เพ่ือติดตั้งตามจุดที่กำหนด 
 ๖.๓ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นผับให้ความรู้ และจัดทำสื่อลงในเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สาย 
 ๖.๔ จัดทำหนังสือแจ้งเตือนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีทุกราย 
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2568 
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 ๕๐,๐๐๐ บาท/ปีงบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 งานผลประโยชน์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่สาย 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ประชาชนทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกำหนดเวลายื่นแบบชำระภาษีมากยิ่งขึ้น 
และท่ัวถึงครอบคลุมพื้นที่ท้ังตำบล 
 ๑๐.2 ประชาชนมีความตื่นตัวในการชำระภาษีได้ตรงตามกำหนดมากข้ึน 
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๒.๓ มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ลำดับที่ (๑)  
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการ "กำหนดแนวปฏิบัติในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ" 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 เทศบาลตำบลแม่สาย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งมีอำนาจ
หน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล  ทั้งที่เป็นหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่
กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ใน
การสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อ
การให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ  
 เทศบาลตำบลแม่สาย ตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริม
ธรรมาภิบาล โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นหลักสำคัญ
ของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของการพัฒนาประเทศ ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓       
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จึงได้ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการ จำนวน ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมการทำงานในองค์กร ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และด้าน
การสื่อสารภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามเจตจำนงดังกล่าวและ
ให้เกิดการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ จึงกำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใส 
และป้องกันการทุจริต ตลอดจนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๓) วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นมาตรการในการใช้ดุลพินิจของผู้มีหน้าที่และอำนาจในการตัดสินใจ อนุญาต อนุมัติ หรือมี
คำสั่งในเรื่องต่าง ๆ เป็นไปอย่างรอบคอบ มีขอบเขต มีเหตุผลสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจอย่างเพียงพอ  
 ๓.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลตำบลแม่สายตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ส่งเสริมธรรมาภิบาล โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานเป็นสำคัญ 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ อย่างน้อย 1 ฉบับ 
๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลแม่สาย 
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๖) วิธีดำเนินการ  
 ๖.๑ ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเทศบาลตำบลแม่สาย 
 ๖.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจให้ข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่สายใช้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2568 
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่สาย 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 มีประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารคนปัจจุบัน อย่างน้อย ๑ ฉบับ 

ลำดับที่ (๒)  
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการ "ออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ" 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 เทศบาลตำบลแม่สาย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งมีอำนาจ
หน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล  ทั้งที่เป็นหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่
กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ใน
การสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อ
การให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก  จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 
๓) วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน ๓ ฉบับ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568)                                                        
เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลแม่สาย 
๖) วิธีดำเนินการ  
 ๖.๑ ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
 ๖.๒ จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2568 
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการสังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 มีคำสั่งมอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน ไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ 

ลำดับที่ (3)  
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี เต็มที่ เต็มใจให้บริการ 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง  เทศบาลแม่สาย
จึงได้จัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เต็มใจให้บริการลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสำคัญ 
๓) วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือลดขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน เพ่ิมช่องทางและโอกาสให้บริการที่ไม่จำกัดเฉพาะ
สถานที่ วัน เวลาราชการ 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เพ่ือให้บริการประชาชน 
 ๓.๓ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุถกภาคส่วนในการให้บริการประชาชนใน
วันหยุดราชการ 
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงานของเทศบาลตำบลแม่สายให้สั้นลง  
 ๔.๒ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย 



๒๙ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568)                                                        
เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 ชุมชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลแม่สาย ทั้ง 10 ชุมชน 
๖) วิธีดำเนินการ  
 ๖.๑ จัดทำโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ 
 ๖.๒ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 ๖.๓ ดำเนินการออกให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สายทั้ง ๑๐ ชุมชน ในวันเสาร์ที่
เหมาะสมของทุกเดือน จนครบทุกชุมชน 
 ๖.๔ ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – 2568 
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 20,๐๐๐ บาท/ปีงบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายแผนและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ประชาชนทั้ง ๑๐ ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายได้รับบริการ และพึงพอใจต่อหน่วยงานของ
เทศบาลตำบลแม่สาย 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ในการให้
ความช่วยเหลือสาธารณะ ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตน ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ลำดับที่ (๑) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรม "ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์" 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
ทำให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืน
ในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลตำบลแม่สายจึงจัดให้มีการยกย่อง  เชิดชูเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทำความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่
คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการ
สร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนา
สังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
๓) วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๓.๒ เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี 
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต  
 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  



๓๐ 
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เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลแม่สาย 
๖) วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ ผ่านทางสื่อช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ วารสารเทศบาลตำบลแม่สาย เว็บไซต์เทศบาลบาลตำบลแม่สาย 
เป็นต้น  
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2568 
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการสังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 จำนวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ลำดับที่ (๒) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรม "เชิดชูเกียรติเด็ก เยาวชน และประชาชนผู้ มีจิตสาธารณะ" 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วม
เป็นแกนนำในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
๓) วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือยกย่องบุคคล เด็ก และเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 ๓.๒ เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีตำบลแม่สาย 
๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลแม่สาย 
๖) วิธีดำเนินการ  
 ๖.๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติเด็ก เยาวชน และประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 ๖.๒ ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติเด็ก เยาวชน และประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 ๖.๓ สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติเด็ก เยาวชน และประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2568 



๓๑ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568)                                                        
เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

๘) งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการสังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ผู้ทำคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 

ลำดับที่ (๓) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรม “เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรง
เล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการดำเนินงานให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ นำไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและ
ยากจนตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการดำเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้
สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน”  
๓) วัตถุประสงค ์ 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างให้สังคมได้รับรู้ 
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลแม่สาย 
๖) วิธีดำเนินการ  
 จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ผ่านทางสื่อช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ วารสารเทศบาลตำบลแม่สาย เว็บไซต์เทศบาลบาลตำบลแม่สาย 
เป็นต้น  
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2568 
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการสังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 จำนวนประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

ลำดับที่ (๑) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการ "จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ" 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 กำหนดว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ  
๓) วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับกอง/ฝ่าย เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
 ๓.๒ เพ่ือให้หน่วยงานระดับกอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต  
 บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายปฏิบัติตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลแม่สาย 
๖) วิธีดำเนินการ  
 ๖.๑ จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร ที่มีดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ๖.2 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2568 
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการสังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ทุกส่วนราชการสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
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ลำดับที่ (๒) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการ "ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ" 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่  
หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและ
สุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญ ดังนั้น เทศบาลตำบลแม่สายจึงได้มี
มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
๓) วัตถุประสงค ์ 
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลแม่สายจากหน่วยงานภาครัฐ และ
องค์กรอิสระเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลแม่สาย 
๖) วิธีดำเนินการ  
 ๖.๑ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
       - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
       - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ประจำปี หรือ
คณะทำงาน LPA 
       - การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA 
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2568 
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการสังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 เทศบาลตำบลแม่สายให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตำบลแม่สายจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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ลำดับที่ (๓) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการ "จัดระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสการทุจริต" 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ด้วยเทศบาลตำบลแม่สาย มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน  แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำ
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้
การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจำเทศบาลตำบลแม่สาย  รวมถึง
จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลแม่สายขึ้น  เพ่ือดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้
รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
๓) วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ 
 ๓.๒ เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต  
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลแม่สาย 
๖) วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 ๖.๒ จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลแม่สาย 
 ๖.๓ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลแม่
สายให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2568 
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่สาย 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 เจ้าหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ตามคู่มือดำเนินการเรื่อง
ร้องเรียน ของเทศบาลตำบลแม่สาย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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ลำดับที่ (๔) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการ "ดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลแม่สาย" 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 เทศบาลตำบลแม่สาย เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชนและมีเป้าหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการ
อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  เทศบาลตำบลแม่สายจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ 
๓) วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
หรือนำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๓.๒ เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย 
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่ 
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ 
๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลแม่สาย 
๖) วิธีดำเนินการ  
 ๖.๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้เป็นปัจจุบัน 
 ๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 ๖.๓ นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจำเป็น
และเร่งด่วน 
 ๖.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2568 
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่สาย 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๑๐.๒ แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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มิติที่ ๓. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

ลำดับที่ (๑) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่สาย” 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อำนาจหน้าที ่แผนงาน โครงการและอ่ืน ๆ ดังนั้น เทศบาลตำบลแม่สายจึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของ
การเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๓) วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 ๓.๓ เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่สาย จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ช่องทาง 
๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลแม่สาย 
๖) วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
 - บอร์ดหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย 
 - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่สายตามชุมชน/หมู่บ้าน 
 - ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
 - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/Face book 
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2568 
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่สาย 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
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ลำดับที่ (๒) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการ "เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง การจัดหาพัสดุ และทรัพย์สิน  ของเทศบาล
ตำบลแม่สาย" 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
๓) วัตถุประสงค ์ 
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต  หรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สายได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาลตำบลแม่สาย 
๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลแม่สาย 
๖) วิธีดำเนินการ  
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่สาย และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่สาย 
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2568 
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง เทศบาลตำบลแม่สาย 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของทางราชการ  ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาล ทำให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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ลำดับที่ (๓) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการ "เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย" 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทำ
การของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า  “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการ
ต่าง ๆ ของรัฐ  
 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เทศบาลตำบลแม่สายจึงได้ให้มี
สถานที่สำหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้  โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ตำบลแม่สาย 
๓) วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
 ๓.๒ เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย 
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลแม่สาย 
๖) วิธีดำเนินการ  
 ๖.๑ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลได้อย่างสะดวก 
 ๖.๒ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 ๖.๓ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2568 
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล และงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 จำนวนประชาชนที่มาขอรับทราบข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่สาย และ
ข้อมูลข่าวสารของราชการครบตามท่ีกำหนด 
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๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน 

ลำดับที่ (๑) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนำมาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส และ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐที่จะดำเนินโครงการของรัฐต้องเผยแพร่ข้อมูลโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เทศบาล
ตำบลแม่สาย ตระหนักและเห็นความสำคัญของการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  หรือรับความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจากประชาชน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ของรัฐ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับการบริหารราชการของหน่วยงาน 
๓) วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน 
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน/ร้องทุกข ์
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีช่องทางและกำหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียนและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลแม่สาย 
๖) วิธีดำเนินการ  
 จัดทำขั้นตอนกระบวนการและช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
 - ตู้ฟังความคิดเห็นของประชาชนติดตั้งไว้ ณ บริเวณหน้าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และจุดให้บริการ
บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย 
 - ผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สาย/Facebook หรือ อื่น ๆ 
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2568 
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่สาย 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่เทศบาลจัดไว้ 

 

 

 



๔๐ 
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ลำดับที่ (๒) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการ "รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ" 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อำนาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
๓) วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 ๓.๒ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนำข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 ๓.๓ เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลแม่สาย 
๖) วิธีดำเนินการ  
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทำการ 
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2568 
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่สาย 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 ๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ลำดับที่ (๑) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และแผนการจัดประชุมประชาคม 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  
เทศบาลตำบลแม่สายจัดทำโครงการจัดทำแผนชุมชน และจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนมี



๔๑ 
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ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
๓) วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือพัฒนาศักยาภาพของชุมชนในการจัดทำแผนชุมชน 
 ๓.๒ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโดยเน้นชุมชนเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนา 
 ๓.๓ เพ่ือรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชน โดยหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชน 
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สายทั้ง ๑๐ ชุมชน 
๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สายทั้ง ๑๐ ชุมชน 
๖) วิธีดำเนินการ  
 ๖.๑ เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติ 
 ๖.๒ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 ๖.๓ ดำเนินการตามโครงการและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – 2568  
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 3๐,๐๐๐ บาท/ปีงบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายแผนและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลแม่สาย 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการ ผ่านประชุมประชาคม เพ่ือพิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ลำดับที่ (2) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรม "ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลแม่สาย" 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาล
ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือนำผลที่ได้
จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาล
ต่อไป 
๓) วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 ๓.๒ เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตำบลแม่สาย และเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตำบลแม่สาย 



๔๒ 
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๔) เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลแม่สาย 
๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลแม่สาย 
๖) วิธีดำเนินการ  
 ๖.๑ จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 ๖.๒ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลแม่สาย 
 ๖.๓ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลแม่สายตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2568 
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายแผนและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลแม่สาย 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลแม่สายดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

ลำดับที่ (๑) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานการควบคุมภายในประจำปี 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลแม่สาย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด โดย
ผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  เพ่ือให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการ
ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ 
ข้อบังคับตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สายเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
๓) วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 
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 ๓.๒ เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืน 
ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ๓.๓ เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 ๓.๕ เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่าง ๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต  
 พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่สาย 
๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลแม่สาย 
๖) วิธีดำเนินการ  
 ๖.๑ จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 ๖.๓ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ
กำหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 ๖.๔ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2568 
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่สาย 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น 
 ๑๐.๒ ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 ๑๐.๓ ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 

ลำดับที่ (๒) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรม "ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน" 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงาน และการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
๓) วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืน ๆ ที่อาจมีขึ้น 
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 ๓.๒ เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ 
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต  
 เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลแม่สายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ 
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้   
ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลแม่สาย 
๖) วิธีดำเนินการ  
 ๖.๑ แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
 ๖.๒ ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจ และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๖.๓ รวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 ๖.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2568 
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่สาย 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 
 ๑๐.๒ มีการจัดการความรู้เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ 

ลำดับที่ (๑) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการ "ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะกำหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ  การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
๓) วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๓.๒ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย 
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๔) เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ พนักงาน และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย 
๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลแม่สาย 
๖) วิธีดำเนินการ  
 ๖.๑ แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้งเทศบาลตำบลแม่สายได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 ๖.๒ มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
 ๖.๓ มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้ง
ผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2568 
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 งานเจ้าหน้าที ่สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่สาย 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 
ย้าย ของเทศบาลตำบลแม่สาย และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

ลำดับที่ (๒) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรม "ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับการจ่ายเงินของเทศบาลตำบล
แม่สาย" 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทำใบนำฝากเป็นรายรับ จัดทำใบฎีกาเพ่ือเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สำหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจำเป็นต้องมี
กระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ  
๓) วัตถุประสงค ์ 
 เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลตำบลแม่สายเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต  
 พนักงาน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย 
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๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลแม่สาย 
๖) วิธีดำเนินการ  
 ๖.๑ แต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 ๖.๒ แต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 
 ๖.๓ สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตำบลแม่สายให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทาง
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2568 
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลแม่สาย 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตำบลแม่สายทำให้
เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินของเทศบาลตำบลแม่สาย 

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

ลำดับที่ (๑) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรม "ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น" 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจ และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
สำคัญประการหนึ่งที่เทศบาลตำบลแม่สายได้ดำเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
๓) วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ 
 ๓.๒ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต  
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย 



๔๗ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568)                                                        
เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลแม่สาย 
๖) วิธีดำเนินการ  
 ๖.๑ ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตำบลและ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 
 ๖.๒ ดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม  
 ๖.๓ ฝ่ายบริหารงานบุคคลดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น  และรายงาน
เสนอนายกเทศบาลตำบลแม่สาย 
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2568 
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 งานกิจการสภาเทศบาล และงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่สาย 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ 
 ๑๐.๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานใหม่ ๆ 

ลำดับที่ (๒) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรม "ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น" 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องทำหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในตำบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และที่สำคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๓) วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี
ส่วนร่วมในการทำงาน 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต  
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย 



๔๘ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568)                                                        
เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลแม่สาย 
๖) วิธีดำเนินการ  
 ๖.๑ แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สายเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ  
เช่นแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
 ๖.๒ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สายที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นำข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภา เพ่ือทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของ
ประชาชน 
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2568 
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 งานกิจการสภาเทศบาล และงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่สาย 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชนเกิด
ทัศนคติที่ด ี

๔.๔ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ลำดับที่ (๑) 
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรม "สร้างเครือข่ายนักเรียนและประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลแม่สายในด้านการป้องกัน
การทุจริต" 
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดให้เทศบาลมีภารกิจหน้าที่ ที่ต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่า
ด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
นโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม การบูรณา
การ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
๓) วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือสร้างแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 ๓.๑ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
 ๓.๓ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลตำบลแม่สาย 
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต 
 นักเรียนและประชาชนในพ้ืนที่ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายในมีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต  



๔๙ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568)                                                        
เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

๕) พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่เทศบาลตำบลแม่สาย 
๖) วิธีดำเนินการ  
 ๖.๑ แต่งตั้งตัวแทนนักเรียนและประชาชนในพ้ืนที่ในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย ร่วมเป็นเครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริต 
 ๖.๒ จัดทำฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 ๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 
๗) ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2568 
๘) งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙) ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย 
๑๐) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ทำให้เกิดแกนนำ แนวร่วม และเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 ๑๐.๒ ทำให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ก่อให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
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