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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง   

ค าน า 

  การทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มักจะถูกจับตามองจากสังคมภายนอก          
ว่ามีพฤติกรรมในเชิงทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีการกระท ากันในหลายรูปแบบ ทั้งในแง่ การยักยอก การแอบเอา
งบประมาณหรือทรัพย์สินของรัฐไปเป็นของตน การใช้ต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเอ้ือประโยชน์ให้กับ
ตนเองและพรรคพวก เพราะฉะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน                
การตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ดังนั้น เพ่ือให้ท้องถิ่นมีแผนงานในการด าเนินการป้องกันการทุจริตในองค์กร สามารถ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพ้ืนที่และไม่ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจ            
ในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง อีกทั้งยังเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อ านาจ
หน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนึ่งด้วย 

  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของขึ้นตามคู่มือ               
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖0 – ๒๕๖4) และในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่  1/2563 เมื่อวันที่             
2 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕๖0 – ๒๕๖4) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ของส านักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ โดยประกอบด้วย ๔ มิติ ดังนี้ 
  มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
  มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร        
   ปกครองส่วนท้องถิ่น 
         

       
ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

                            มิถุนายน  ๒๕๖4 
 
 

 
 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง   

สารบัญ 

เร่ือง                  หน้า 

ส่วนที่ ๑ บทน า             ๑ 
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น    ๒ 

 ๒. หลักการและเหตุผล          ๓ 
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน        4 

 ๔. เป้าหมาย           5 
 ๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน        ๕ 

ส่วนที่ ๒  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                ๗ 
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ   ๑๖ 

 มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต                      ๑๗ 

 ๑.๑ การสร้างจิตส านึกและสร้างความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ   ๑๗ 
      การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ า 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๑.๒ การสร้างจิตส านึกและสร้างความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  ๒๕ 

๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน     39 

 มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต                         ๔5 
๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร    ๔5 

 ๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ     ๔8 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร  ๕7 
      กิจการบ้านเมืองที่ดี   

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตน  ๖2 
      ให้เป็นที่ประจักษ์    

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต   69 

 มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน               76 
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวก  ๗7 
      แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง   

สารบัญ 

เร่ือง                  หน้า 

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ  ๘3 
      ประชาชน 

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน  ๙0 
      ท้องถิ่น 

 มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ                ๙5 
           ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน                      ๙5 

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาร    ๑๐0 
      ราชการตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น            ๑๐8 

๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน     ๑๑3 
      เพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 

***************************************** 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)                 เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๑ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)                 เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๒ 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น  มีวัตถุประสงค์

เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ  ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้นมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่  

      เกิดจากกละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด  

                คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย            

      ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้ 

๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ                    
                ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า  ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้ เกิดโอกาสของการทุจริต                              
       ซึ่ ง โอกาสดั งกล่ าว เกิ ดขึ้ น จากการบั งคั บ ใช้ กฎหมายที่ ไม่ เข้มแข็ ง  กฎหมาย                                
       กฎระเบียบไม่รัดกุม  และอ านาจหน้าที่ โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็ เป็นอีก                  
       โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม                      
      ท าให้คนในปั จจุบันมุ่ งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย  ด้วยเหตุนี้จึ งเป็นแรงจูงใจให้               
      เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น                   
      โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตา 
      ของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป็นการ   
      ยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)                 เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๓ 

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐได้แก่การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ    
      การผูกขาดดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบ 
      บริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของ            
      ภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้าง      
      พ้ืนฐานภาครัฐ 

๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น      
      ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความ     
      เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเอง      
      และครอบครัว 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ           
      เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อ                         
      บาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตน                 
      เป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์                 
      สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง                 
      ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อ              
      เป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มี                   
      ความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

๒. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอรัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชั่น  (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอรัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน 
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอรัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
  แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ .ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
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ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่
ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าว
มาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่ปันฉบับที่  ๓ เริ่ม
จากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :      

            CPI)  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เทศบาลต าบลแม่สะเรียงจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างแท้จริง 
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๓.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้ริหาร เทศบาลต าบล               
      แม่สะเรียง 

๒ ) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการ                          
       ฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรของเทศบาลต าบลแม่สะเรียงรวมถึง                        
       ประชาชนในท้องถิ่น 

๓) เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลแม่สะเรียงเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ                     
      บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 

๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s                       
      audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ             
      เทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๔. เป้าหมาย 

๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง                         
      รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ                            
      ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการ              
      ประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์           
      โดยมิชอบ 

๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ           
      ประพฤต ิมิชอบของข้าราชการ 

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม              
      และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล              
      แม่สะเรียงที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

๕) เทศบาลต าบลแม่สะเรียงมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต        
      และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง             
      รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้าง       
      ค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลัก           
      คุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามา           
      ประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

๒) เทศบาลต าบลแม่สะเรียงสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่              
      ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได ้

๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ        
      พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความ        
      เข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)                 เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๖ 

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ      
      ราชการของเทศบาลต าบลแม่สะเรียงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็ง         
      ในการเฝ้าระวังการทุจริต 

๕) เทศบาลต าบลแม่สะเรียงมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ       
      กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กร        
      ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ  ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชน                     
      ในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการ    
      ทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑ . ก า ร ส ร้ า ง
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตส านึก
และสร้างความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้งข้าราชการ
ก า ร เ มื อ ง ฝ่ า ยบ ริ ห า ร 
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้ อ งถิ่ น  แ ละฝ่ า ย
ประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่ให้
บั ง เ กิ ดป ระ โ ยชน์ สุ ข แ ก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
(๑) โครงการพัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรมในการปฏิ บัติ
ราชการของบุคลากรในองค์กร 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 

ส านักปลัด 

  ๑.๑.๒ สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการพฤติ
ตามประมวลจริยธรรม 
(๑) โครงการฝึกอบรมการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 

10,000 

 
 
 

10,000 

 
 
 

10,000 

 
 
 

10,000 

 
 
 

10,000 

 
 
 

ส านักปลัด 

  ๑.๑.๓ สร้างจิตส านึกและ
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ที่ จ ะ ไ ม่
กระท าการอันเป็นการขดักนั
แห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๑ )  กิ จกรรม  “ส่ ง เสริ ม
ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กับบุคลากรของ
เทศบาลต าบลแม่สะเรียง” 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

ส านักปลัด 

 ๑.๒ การสร้างจิตส านึก
และสร้างความตระหนัก
แก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 
 

๑.๒.๑ สร้างจิตส านึกและ
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ใ น ก า ร
ต่อต้านการทุจริต 
(๑ )  กิจกรรม “เผยแพร่องค์
ความรู้ ด้ านการต่ อต้ านการ
ทุจริต” 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

ส านักปลัด 

  ๑.๒.๒ สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 
(๑) โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) 
(๒) โครงการปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ 
(๓) โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ชุมชนคริสเตียน 
(๔) โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมอิสลาม ชุมชนมุสลิม 

 
 

๘๐,๐๐๐ 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
 

๘๐,๐๐๐ 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
 

๘๐,๐๐๐ 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
 

๘๐,๐๐๐ 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
 

๘๐,๐๐๐ 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

กอง
สาธารณสขุ 

 
ส านักปลัด 

กอง
การศกึษา 

กอง
การศกึษา 

  ๑.๒.๓ สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติ
ตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(๑) โครงการธนาคารความดี 

 
 
 

10,000 

 
 
 

10,000 

 
 
 

10,000 

 
 
 

10,000 

 
 
 

10,000 

 
 
 

ส านัดปลัด 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 ๑.๓ การสร้างจิตส านึก

และความตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน 

๑.๓.๑ สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
(๑)  โครงการเข้าค่ายพุทธ
บุตรชุมชนในเวียง 

 
 
 

1๐,๐๐๐ 

 
 
 

1๐,๐๐๐ 

 
 
 

1๐,๐๐๐ 

 
 
 

1๐,๐๐๐ 

 
 
 

1๐,๐๐๐ 

 
 
 

ส านักปลัด 
  ๑.๓.๒ สร้างจิตส านึกและ

ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ใ น ก า ร
ต่อต้านการทุจริต 
(๑) โครงการเยาวชน “ต้น
กล้า” หัวใจสีขาว 

 
 
 

15,000 

 
 
 

15,000 

 
 
 

15,000 

 
 
 

15,000 

 
 
 

15,000 

 
 
 

ส านักปลัด 

  ๑.๓.๓ สร้างจิตส านึกและ
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ใ ห้ มี จิ ต
สาธารณะ 
- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

ส านักปลัด 

มิติที ่1 รวม 
   จ านวน 2 กจิกกรม 
             9 โครงการ 

จ านวน 
245,000 

บาท 

จ านวน 
245,000 

บาท 

จ านวน 
245,000 

บาท 

จ านวน 
245,000 

บาท 

จ านวน 
245,000 

บาท 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๒ . การบริ หาร
ราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 
 

กิจกรรม “ประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต” 
๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ ง โยกย้าย โอน 
เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และ
มอบหมายงาน 
(๑)  กิจกรรม “การสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน” 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
  

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
  

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
  

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
  

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
  

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 

 ๒.๒ มาตรการสร้างความ
โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการ 

 

๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสใน
ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ 
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยยึดถือ
และปฏิ บัติ ให้เ ป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
(๑) กิจกรรม “ควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย
ประจ าปี” 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  (๒) มาตรการ “การเผยแพร่

ข้ อ มู ล ข่ า วส ารด้ า นก า ร
จัดซื้อ-จัดจ้าง” 

0 0 0 0 0 ส านักปลัด 

  ๒.๒.๓  สร้างความโปร่งใส
ในการให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ 
(๑) กิจกรรม “การจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่ เลือก
ปฏิบัติ” 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 

 ๒.๓ มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อ านาจหน้าที่
ใ ห้ เ ป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี 

 

๒.๓.๑ มีการจัดท าแผนภูมิ
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน รายละเอี ยดที่
เกี่ ยวข้ องในแต่ละขั้ นตอน 
เปิดเผย ณ ที่ท าการและใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑)  กิจกรรม “การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน” 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 

  ๒.๓.๒ มีการกระจายอ านาจ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง 
อ นุ ญ าต  อ นุ มั ติ  ปฏิ บั ติ
ร า ช ก า รแ ท น  หรื อ ก า ร
ด า เนินการอื่น ใดของผู้ มี
อ านาจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(๑)  มาตรการ “การมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
ก า ร เพื่ อ ลดขั้ น ตอนการ
ปฏิ บัติ ราชการ  หรือการ
บริการ และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน” 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 

 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด า เ นิ น กิ จ ก า ร  ก า ร
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์ 
 

๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่
มี ความ ซ่ือสัต ย์  สุจริต  มี
คุณธรรม จริยธรรม 
(๑)  กิจกรรม “การยกย่อง
และเชิดชูเกียรติแก่พนักงาน
เทศบาลที่มีความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม” 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

ส านักปลัด 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  ๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้

ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะ
ของท้องถิ่น 
(๑) กิจกรรม “การยกย่องและ
เชิดชูเกียรติแก่ประชาชนผู้ที่
อุ ทิ ศ ต น  แ ล ะ บ า เ พ็ ญ
คุณประโยชน์แก่ทางราชการ 
หรือมีจิตสาธารณะ” 

 
 
 

0 
 
 

 
 
 

0 
 
 

 
 
 

0 
 
 

 
 
 

0 
 
 

 
 
 

0 
 
 

 
 
 

ส านักปลัด 

  ๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่
ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  
(๑) กิจกรรม “การยกย่องและ
เชิดชูเกียรติแก่พนักงานเทศบาล
หรือประชาชนผู้ที่ด ารงตนตาม
หลักปรัชญา 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

ส านักปลัด 

 ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณี
ได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

๒.๕.๑ ข้อตกลงหรือวิธีการอื่น
ใดระหว่างบุคลากรในองค์กร
ให้ปฏิบัติราชการด้วยความ
ซ่ือสั ตย์สุ จริ ต มี คุณธรรม 
จริยธรรม และการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
(๑)  กิจกรรม “การจัดท าบันทึก
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในองค์กร” 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 

  ๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับ
หน่ วยงานราชการ จั งหวั ด 
อ าเภอที่ ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑) มาตรการ “ให้ความร่วมมือ
กับหน่ วยงานตรวจสอบทั้ ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 

  ๒.๕.๓ ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กรณี มี เรื่ อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
(๑) มาตรการ “การด าเนินการ
รับเรื่องร้องเรียนข่าวสารการ
ทุจริต และการประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง” 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 

มิติที ่2 รวม 
   จ านวน 4 กจิกกรม 
             9 โครงการ 

จ านวน 0 
บาท 

จ านวน 0 
บาท 

จ านวน 0 
บาท 

จ านวน 0 
บาท 

จ านวน 0 
บาท 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๓. การส่ง เสริม
บทบาทและการ
มีส่ วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เ ป็ น ก า ร อ าน ว ยคว าม
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วย
ข้ อ มู ล ข่ า ว สา ร ขอ งท า ง
ราชการ 
( ๑ )  ม า ต ร ก า ร  “ ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ศู น ย์ ข้ อ มู ล
ข่าวสารของเทศบาลต าบล
แม่สะเรียง” 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

ส านักปลัด 

  ๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
ค านวณราคากลาง รายงานผล
การปฏิ บัติ งาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบี ยบ กฎข้ อบั งคั บ ที่
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ นต้ อ ง เผยแพร่ ใ ห้
ประชาชนทราบและตรวจสอบได ้
(๑) กิจกรรม “การจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ 
เผยแพร่แก่ประชาชน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 

  ๓ . ๑ . ๓  มี การปิดประกาศ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การปฏิ บั ติ ราชการที่ เป็ น
ประโยชน์กับการมีส่ วนร่ วม
ตรวจสอบของประชาชน 
(๑ )  กิ จ ก ร ร ม  “ก าร จั ด
ช่องทางส าหรับเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
ของเทศบาลต าบลแม่สะ
เรียง” 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 

 ๓ . ๒  ก า ร รั บ ฟั ง ค ว า ม     
คิดเห็น การรับและตอบ 
สนองเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน 
 

๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน 
ในการด าเนินกิจการ ตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น 
โดยเฉพาะการด าเนินกิจการ
ที่จะมีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
(๑) มาตรการ “การจัดเวที
ป ร ะ ช า ค ม รั บ ฟั ง ค ว า ม
คิดเห็นของประชาชน” 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  ๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้โดยสะดวก 
(๑) มาตรการ “การก าหนดวิธีการ
และเงื่อนไขการให้บริการการรับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์” 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

ส านักปลัด 

  ๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้ง
เ ป็นลายลักษณ์อักษร ใ ห้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(๑) มาตรการ “การเข้าถึง
แหล่ งข้อมูลและรับเรื่ อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์” 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 

 ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.๓.๑ ด าเนินการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา 
การจัดท างบประมาณ 
(๑) โครงการจัดท าและทบทวน
แผนพัฒนาสี่ปี 

 
 
 

15,000 

 
 
 

15,000 

 
 
 

15,000 

 
 
 

15,000 

 
 
 

15,000 

 
 
 

ส านักปลัด 

  ๓ . ๓ . ๒  ด า เ นิ น ก า ร ใ ห้
ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
(๑) โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทศ
บาลต าบลแม่สะเรียง 

 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 

ส านักปลัด 

มิติที ่3 รวม 
   จ านวน 4 มาตรการ 
             2 กิจกกรม 
             2 โครงการ 

จ านวน 
35,000 

บาท 

จ านวน 
35,000 

บาท 

จ านวน 
35,000 

บาท 

จ านวน 
35,000 

บาท 

จ านวน 
35,000 

บาท 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔. การเสริม 
สร้างและปรับ 
ปรุงกลไกในการ
ตรวจ สอบการ
ปฏิ บัติราชการ
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายในและการ
ควบคุมภายใน 
 

๔.๑ .๑ มี ก ารจัดท าและ
รายงานการจัดท าระบบ
ตรวจสอบภายใน 
- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ- 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  ๔.๑ .๒ มีก ารจั ดท าและ

รายงานการจัดท าระบบ
ควบคุมภายใน 
(๑) มาตรการ “การจัดท า
และรายงานการจัดท าระบบ
ควบคุมภายใน” 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

ส านักปลัด 

  ( ๒ )  กิ จ กร รม  “ติ ดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลต าบลแม่สะเรียง” 

0 0 0 0 0 ส านักปลัด 

 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาค
ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือ
การบริหารราชการตาม
ช่ อ ง ท า ง ที่ ส า ม า ร ถ
ด าเนินการได้ 
 

๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ
การบรรจุ  แต่งตั้ ง โอน ย้าย
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
(๑) มาตรการ “ส่ งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง 
การโอน ย้าย 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

ส านักปลัด 

  ๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงบประมาณ การรับ - 
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของทางราชการ 
(๑) กิจกรรม “การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่าย 
แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์
ทรัพย์สินของเทศบาลต าบล
แม่สะเรียง” 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 

  ๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการจัดหาพัสดุ   
(๑) โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านการตรวจรับงานจ้าง 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
 
 

10,000 

 
 
 

10,000 

 
 
 

10,000 

 
 
 

10,000 

 
 
 

10,000 

 
 
 

ส านักปลัด 

 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 
 

๔.๓.๑ ส่ งเสริ มและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้
มีความรู้  ความเข้าใจในการ
ปฏิ บัติหน้าที่ ให้ เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้ 
(๑) กิจกรรม “การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลแม่สะเรียง” 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  ๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภา

ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ข อ ง ฝ่ า ย บ ริ ห า ร ต า ม
กระบวนการ และวิธีการที่
ก ฎ ห ม า ย  ร ะ เ บี ย บ ที่
เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดย
ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
(๑) มาตรการ “การตั้งกระทู้ 
ถาม เพื่อการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 

 ๔ . ๔  เ ส ริ ม พ ลั ง ก า ร มี     
ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ชุ ม ช น 
(Community)และบูรณา
ก า ร ทุ ก ภ า ค ส่ ว น เ พื่ อ
ต่อต้านการทุจริต 

๔.๔.๑ ส่ ง เสริมใ ห้มีการ
ด า เนินการเฝ้ าระวังการ
ทุจริต 
(๑)  กิ จ ก ร ร ม  “ร ณร งค์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในพื้นที่” 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

ส านักปลัด 

  4.๔.๒ บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
(๑) มาตรการ “ส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต” 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

ส านักปลัด 

มิติที ่4 รวม 
   จ านวน 4 มาตรการ 
             4 กิจกกรม 
             1 โครงการ 

จ านวน 
10,000 

บาท 

จ านวน 
10,000 

บาท 

จ านวน 
10,000 

บาท 

จ านวน 
10,000 

บาท 

จ านวน 
10,000 

บาท 
 

รวมทั้งสิ้น 
   จ านวน 12 มาตรการ 
             17 กจิกกรม 
             12 โครงการ 

จ านวน 
290,000 

บาท 

จ านวน 
290,000 

บาท 

จ านวน 
290,000 

บาท 

จ านวน 
290,000 

บาท 

จ านวน 
290,000 

บาท 
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ส่วนที่ ๓ 
รายละเอียด 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ตามแผนปฏิบัติการฯ  
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มิติที่ ๑  
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 

ภารกิจตามมิติที่ ๑.๑  
การสร้างจิตส านึกและสร้างความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ล าดับที ่ ๑ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการของบุคลากรในองค์กร ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ให้อ านาจแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอิสระด้านการบริหารงานบุคคลโดยก าหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นของตนเอง เพ่ือท าหน้าที่ในด้านการบริหารงานบุคคล โดยที่ผ่านมาการบริหารงานบุคคลยังไม่
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันเป็นหลักในการปกครอง บริหารจัดการควบคุมดูแล
กิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามครรลองธรรม แต่ยังคงประสบปัญหาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นอยู่หลาย
ประการ อาทิ ระบบอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นระบบที่ไม่ได้อยู่บนฐานของความสามารถ เกิดภาวะคนมากกว่างานหรือคน
ไม่เหมาะสมกับลักษณะของงาน คนไม่มีคุณภาพได้เข้ามาอยู่ในองค์กร ขาดความตั้งใจในการท างานรับใช้
ประชาชน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งในภาวะที่
ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก าลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบจ าแนกต าแหน่ง
และค่าตอบแทนที่ยึดหลักสมรรถนะและการบริหารผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมี
ผลต่อการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลและระเบียบส่วนที่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จึงได้จัดโครงการ
พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการของบุคลากรในองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล ขึ้น เพ่ือให้
ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติงานและถ่ายทอดให้บุคคลากรอ่ืนในองค์กร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายได้ 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล  
๓.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ด้วยความ

ถูกต้อง เป็นธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน 

๓.๓ เพ่ือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และค านึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติเป็นส าคัญ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 
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๕. พื้นที่ด าเนินการ 

  ห้องประชุม ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ ด าเนินการจัดท าโครงการเสนอผู้บริหาร 
๖.๒ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาล

ต าบลแม่สะเรียง รับเข้าร่วมกิจกรรม 
๖.๓ จัดอบรม/บรรยายให้ความรู้พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตอบข้อซักถามเพ่ือ

เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที ่

๖.๔ ประเมินผลโครงการ และการต่อยอดกิจกรรม 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

๘. งบประมาณด าเนินการ 
     ๒๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล   

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล 

๑๐.๒ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ด้วยความ
ถูกต้อง เป็นธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน 

๑๐.๓ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และค านึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติเป็นส าคัญ 

 
  

*************************** 
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ล าดับที่  ๒ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ก าหนด “หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการ การสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติราชการ
เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” แนวทางของการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
ต้องเป็นไปด้วยความสุจริต ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ ก่อนเริ่มด าเนินการต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ผลดี ผลเสียให้
ครบทุกด้าน ต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้ใช้บริการ กรณี
เกิดปัญหา และอุปสรรคจากการด าเนินการให้ส่วนราชการแก้ไขปัญหาอุปสรรคนั้นโดยเร็ว ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ไม่ใช่แนวทางบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการรวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่าง
สม่ าเสมอหลักการพัฒนาบุคลากรอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ คือต้องพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรมให้เป็นผู้มีจริยธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างวินัย สร้างจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระ
ยุคลบาท รวมทั้งเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย เทศบาลต าบลแม่สะเรียง จึงได้จัดโครงการฝึกอบรม
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การสร้างความโปร่งใสในองค์กรและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดท า
ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ให้ข้าราชการและลูกจ้าง
ในสังกัด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน โดยมุ่งเน้นให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างมีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการ 
โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และอ านาจหน้าที่ตามหลัก
ประชาธิปไตย  เพ่ือก่อให้เกิดจิตส านึกพร้อมที่จะปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและแผ่นดิน สร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ
เพ่ือให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์  รู้จักการกระท าความดี  การให้ การเสียสละ  และมีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน และเพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือปกป้องคุ้มครอง
ประโยชน์ของตนเองและส่วนรวม ทั้งเพ่ือให้สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้อย่างถูกต้อง
ตรงกับความเป็นจริงมากข้ึน 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ  และลูกจ้าง ให้มี
จิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
   ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ ลูกจ้าง ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน 
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งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินของทางราชการ สร้างความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะ เพื่อให้เกดิความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

๓.๓  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชน มีความรู้  ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

๓.๔  สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ 
ลูกจ้างและประชาชน ให้มีจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละ สร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน และสร้างระบอบประชาธิปไตยให้กับตนเอง 

๓.๕ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการแก่สมาชิก
สภาเทศบาล  ข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  จ านวน  ๙๐ คน   

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  จัดกิจกรรมเกี่ยวกับมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ จัดกิจกรรมเก่ียวกับมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 
  ๖.๒ ก าหนด หรือพัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
และมีการประกาศเผยแพร่แก่สาธารณชน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
๑๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล   

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ  ลูกจ้างและประชาชน ได้รับการ

ส่งเสริมให้มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๑๐.๒ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ  ลูกจ้างได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน 
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งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินของทางราชการ  สร้างความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

๑๐.๓ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ  ลูกจ้างและประชาชน มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ และเข้าใจถึงสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการได้
อย่างถูกต้อง  

๑๐.๔  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชน มีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น 

๑๐.๕  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชน  มีความเข้าใจ
ในบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลแม่สะเรียงเพ่ิมมากขึ้น 
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ล าดับที่  ๓ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “ส่งเสริมความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของเทศบาลต าบล        
แม่สะเรียง” 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่ งผิดแต่อย่างใด 
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง 
  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ 
และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจ
ให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้
หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย
ก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ดังนั้น เทศบาลต าบลแม่สะเรียง จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรในองค์กร เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ความรู้และเพ่ือป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ โดยให้พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ
เป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์       
ทับซ้อน 
  ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการปฏิบัติงานที่สุจริตโปร่งใสของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีจิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ 
สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 
และมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
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๔. เป้าหมาย 
  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างตามภารกิจ ลูกจ้างทั่วไป 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง         

๖. วิธีการด าเนินการ 
  ๖.๑ ศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์สภาพปัญหาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๖.๒ จัดกิจกรรมให้ความรู้และป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๖.๓ จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๖.๔ รายงานผล และเสนอแนะมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 
  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ผลลัพธ์ 
  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
************************************** 
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มิติที่ ๑  
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 

ภารกิจตามมิติที่ ๑.๒  
การสร้างจิตส านึกและสร้างความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
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ล าดับที่  ๑ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
 ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาเชิงระบบและ

โครงสร้างที่เชื่อมโยงกันเอง อันก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย เกิดเป็นสุญญากาศของระบบและ
โครงสร้างในการทุจริตและคอร์รัปชั่น ซึ่งส่งผลให้ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงการร้องทุกข์/ร้องเรียนด้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ในช่องทางที่เป็นทางการของรัฐ เพราะมีขั้นตอน ระเบียบการที่ยุ่งยากและซับซ้อน บางครั้งมี
อิทธิพลของผู้มีอ านาจครอบง า 

 เทศบาลต าบลแม่สะเรียงจึงเล็งเห็นว่า นอกจากการใช้มาตรการทางด้านกฎหมายแล้ว การ
ป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่นโดยการให้ทุกภาคส่วนร่วมกันศึกษาเรียนรู้และท าความเข้าใจและช่วยกันเผยแพร่        
ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะป้องกันการคอร์รัปชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นการให้ความรู้ ความ
เข้าใจ และความตระหนักรู้ ในสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  การเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม เพ่ือช่วย
ผลักดันและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย จึงมีเป้าหมายกลุ่มประชาชนทุกภาคส่วน 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างองคค์วามรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ และสร้าง

จิตส านึกการตระหนักรับรู้ เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม เพ่ือเป็นช่องทางผลักดันและป้องกันปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย   

๓.๒ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่การต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยผ่านทางสื่อต่างๆ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
กลุ่มประชาชนทุกภาคส่วน  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๖. วิธีด าเนินการ 
โดยใช้กระบวนการอบรมและการรณรงค์เผยแพร่แบบมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วน เพ่ือป้องกัน

และร่วมกันสร้างเสริมและผลักดันเป็นนโยบายการป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชั่น   

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
       ไม่ใช้งบประมาณ   

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ กลุ่มประชาชนทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตาม

รัฐธรรมนูญ และสร้างจิตส านึกการตระหนักรับรู้ เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม เพ่ือเป็นช่องทางผลักดันและ
ป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย 

๑๐.๒ มีการเผยแพร่การต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แบบมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วน 
 
  

****************************** 
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ล าดับที่  ๒ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
  อาศัยอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิม พ.ศ. 

๒๕๔๓  มาตรา ๕๐ (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ซึ่งเทศบาลต าบลถือว่าเป็น
บทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในต าบล เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุ
สามารถ ท าคุณประโยชน์ต่อสังคมควบคู่ไปกับลูกหลานคนรุ่นหลังและเป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตในอนาคตอย่าง
มีความสุข    

ผู้สูงอายุถือว่าเป็นปูชณียบุคคลของสังคมที่มีคุณค่ายิ่ง เนื่องจากผ่านประสบการณ์มามากได้
เคยเป็นก าลังส าคัญของสังคมมาก่อน  มีความรู้  มีทักษะ อนุรักษ์ และสืบทอด ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถี
ชีวิตดั้งเดิม และได้ท าคุณประโยชน์แก่สังคมมาแล้วมากมาย จ าเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นหลังจะต้องให้ความส าคัญ 
ในการยกย่องให้การดุแลผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  สุขภาพจิต สุขภาพกายเป็นการเชิดชูเกียรติให้
ผู้สูงอายุ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
     เทศบาลต าบลแม่สะเรียงได้ให้ความส าคัญกับผู้สู งอายุมาตลอด  โดยได้ร่วมกับส่วน
ราชการ กลุ่มองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ในการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่นการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ    ให้
ความรู้ในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ส่งเสริมการออกก าลังกาย วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ส่งเสริมการปฏิบัติ
ธรรม ด้านเทคโนโลยี การส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น อย่างไรก็ตามเทศบาลต าบลแม่สะเรียงและทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องถือว่าการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุเป็นภารกิจหลักที่จะต้องด าเนินการอย่างเต็มที่  และต่อเนื่องควบคู่ไปกับ
กลุ่มอ่ืนๆ ในสังคม เช่น เด็ก เยาวชน และสตรี เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในสังคมต่อไป ดังนั้นเทศบาล
ต าบลแม่สะเรียงจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย) ขึ้น  

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในด้านส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมอาชีพ วัฒนธรรม                   
ภูมิปัญญา และเทคโนโลยี และสามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
  ๓.๒ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ และก าลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลตนเองเพ่ือด ารง
อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า เพ่ือสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้มีทัศนคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ
และช่วยกันดูแล  
  ๓.๓ เพ่ือเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพและถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน  
  ๓.๔ เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุ  
  ๓.๕ เพ่ือให้ผู้สูงอายุในพ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่สะเรียงเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนแม่สะเรียง
ปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่สะเรียง  
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๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  

๖. วิธีด าเนินการ 
  ด าเนินโครงการตามกรอบเนื้อหารายวิชาและตามแผนการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย   

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ๘๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ  มีความสามารถเพ่ิมขึ้นตามหลักสูตรการเรียนการสอน  

๑๐.๒ ผู้สูงอายุที่เข้าเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลตนเองเพ่ือด ารงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า  
๑๐.๓ บุตร หลาน หรือ ญาต ิมีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและช่วยกันดูแล  
๑๐.๔ เกิดศูนย์ส่งเสริมอาชีพและถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในกลุ่มผู้สูงอายุ  
๑๐.๕ เกิดภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุ  
๑๐.๕ ผู้สูงอายุในพ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่สะเรียงเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิม

วัยวุฒิวิทยาลัย 
 

******************************** 
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ล าดับที่  ๓ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการปกป้องสถาบันหลักของชาติ 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
  ด้วยประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
และเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยทุกคน เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทย  
ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  จึงสมควรร่วมกันปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และ
เทิดพระเกียรติในทุกโอกาส พร้อมทั้งจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน รู้รัก สามัคคี และสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่
ประเทศชาติ เพ่ือเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระอันหนักหน่วงของพระองค์ พร้อมทั้งน้อมน าแนวพระราชด ารัส
ขององค์พระประมุขมาเผยแพร่เพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรมในการพัฒนาประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี เพ่ือการ
ถวายความจงรัก ภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งถือเป็นภารกิจ
ที่ส าคัญที่สุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นการด ารงรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์
พระมหากษัตริย์เจ้า  

 ดังนั้น เทศบาลต าบลแม่สะเรียงจึงได้ด าเนินการ จัดท า “โครงการปกป้องสถาบันหลักของ
ชาติ” ขึ้น เพ่ือการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูน ปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อม
ทั้งประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 

๓. วัตถุประสงค์ 
       ๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างและเผยแพร่ให้ประชาชนในพ้ืนที่ มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการสร้าง
ทัศนคติที่ดีและจ าเป็นต่อการน า “วัฒนธรรมประชาธิปไตย” ไปใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ตามรูปแบบของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๓.๒ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จิตส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี  
  ๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย น าองค์ความรู้ดังกล่าวไปมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมประชาธิปไตยสู่ชุมชนของตนเอง ควบคู่ไปกับการใช้หลักธรรมาภิบาล และวิถีประชาธิปไตย ด้วยการ
พัฒนาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบของเครือข่าย  
  ๓.๔ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ ได้มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยตามบทบาทหน้าที่
ของตน โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ตามวิถีชีวิตของหลักประชาธิปไตย 
  ๓.๕ เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูน ปกป้องสถาบัน 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนของแต่ละชุมชน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่สะเรียง จ านวน ๙ ชุมชน/ละ ๑๐ คน 
รวมเป็น ๙๐ คน 
  เชิงปริมาณ 
  - ประชาชน ร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยตระหนัก
ถึงความส าคัญของสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์  และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  เชิงคุณภาพ 
   - ประชาชน ร้อยละ ๙๐ มีความรู้  ความเข้าใจในรูปแบบของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูน ปกป้อง
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ศึกษาข้อมูล และสภาพแวดล้อมของปัญหา  
  ๖.๒ ด าเนินการจัดท าโครงการเสนอผู้บริหาร 
  ๖.๓ จัดส่งหนังสือเชิญ และตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม 
  ๖.๔ จัดอบรม/บรรยายให้ความรู้เพ่ือการเสริมสร้างทัศนคติที่ดี  โดยการใช้เทคนิคการฝึกอบรม
รูปแบบต่างๆ  เช่น การรับฟังค าบรรยาย การระดมสมอง การร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการ
ซักถามปัญหาต่างๆ จากผู้มีความรู้และประสบการณ์ 
  ๖.๕ ประเมินผลโครงการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ๑๕,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีงามต่อการปกครองอย่างถูกต้อง
ตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๑๐.๒ ประชาชนในพ้ืนที่มีคุณธรรม และมีจิตส านึกในความเป็นชาติไทย ด้วยการน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดในการด าเนินการ 
  ๑๐.๓ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปขยายผล และเกิดกระบวนการ
บูรณาการความรู้อย่างมีคุณภาพ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)                 เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๓๒ 

  ๑๐.๔ ประชาชนในพ้ืนที่ ได้มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยตามบทบาทหน้าที่ของตน โดย
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตามวิถีชีวิตของหลักประชาธิปไตย 
  ๑๐.๕ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูน ปกป้องสถาบัน ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
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ล าดับที่  ๔ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ชุมชนคริสเตียน 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
  เนื่องด้วยเยาวชน คือ อนาคตของสังคมและประเทศ โดยเยาวชนในชุมชนคริสเตียนใน
ปัจจุบันก าลังตกอยู่ในท่ามกลางการชักน าที่ผิด ทั้งทางสื่อเทคโนโลยีและค่านิยมที่ผิดของสังคม ซึ่งส่งผลต่อ
คุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน ชุมชนจึงเห็นว่าควรมีการปลูกฝังแนวทางที่ดีงาม ตามแนวค าสอนของคริสต์
ศาสนา เพ่ือให้เยาวชนได้แยกแยะสิ่งดีชั่วต่างๆในสังคม และเป็นก าลังส าคัญให้แก่ประเทศชาติต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
       ๓.๑  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีแก่เยาวชน 
  ๓.๒ เพ่ือสร้างเสริมให้เยาวชนอยู่ร่วมกันด้วยความรัก สามัคคี 
  ๓.๓ เพ่ือให้เยาวชนประพฤติตนอยู่ในครรลองคลองธรรม 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เชิงคุณภาพ เยาวชนที่เข้าร่วม ๘๐% มีความประพฤติดีงาม 
  เชิงปริมาณ เยาวชนชุมชนคริสเตียน จ านวน ๒๐๐ คน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  คริสตจักรร่มเกล้าแม่สะเรียง 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ เสนอโครงการในการท าประชาคมบรรจุในแผนพัฒนาชุมชน  
  ๖.๒ เราจะดูแผนต่อเทศบาลต าบลแม่สะเรียงเพ่ืออนุมัติ 
  ๖.๓ เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
  ๖.๔ ติดต่อวิทยากรแผนที่ในการด าเนินงาน 
  ๖.๕ ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
  ๖.๖ ติดตามสรุปและประเมินผล 
  ๖.๗ ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการด าเนินงาน 
  ๖.๘ ประเมินผลโดยผู้เข้าร่วมการอบรม 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ๓๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ชุมชนคริสเตียน ร่วมกับเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ เยาวชนมีคุณธรรม จรยิธรรมที่ดีงาม 
  ๑๐.๒ เยาวชนอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี 
  ๑๐.๓ เยาวชนประพฤติตนอยู่ในครรลองคลองธรรม 
 
  

******************************* 
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ล าดับที่  ๕ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม ชุมชนมุสลิม 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
  มัสยิดญามีอาตุลอิสลามเป็นภาษีท่ีเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอนคู่กับชุมชนมุสลิม ซึ่งถือได้
ว่าเป็นชุมชนแรกและใหญ่ที่สุดในจังหวัดเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติศาสนกิจของประชาชนในโซนใต้ทั้งหมด               
๔อ าเภอ จ านวนมากกว่า ๑,๐๐๐ คน  โดยมีศูนย์อบรมศาสนาและจริยธรรมประจ ามัสยิดซึ่งได้รับอนุญาต
จัดตั้งโดยกรมศาสนา (ซึ่งต่อมาได้ขยายการด าเนินกิจกรรมสู่ ๔ อ าเภอโซนใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน)  ได้รับ
การอนุเคราะห์จัดสร้างอาคารโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นศูนย์กลางการประกอบกิจกรรม
ด้านศาสนา  อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายแก่ชนทุกศาสนิกเพ่ือเป็นการสานต่อ
เจตนารมณ์ดังกล่าวและท างานด้านการศึกษาของชุมชนมุสลิมจึงได้จัดกิจกรรมการอบรมศาสนาและจริยธรรม
ขึ้นในศูนย์จริยธรรมอิสลามของมัสยิดเพ่ือร่วมขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้หลักธรรมศาสนาคือการด าเนินชีวิต
แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปตลอดจนสถาบันการศึกษาทุกระดับทั้งหมด มุสลิม และต่างศาสนิกที่แวะเวียน
เข้ามารับฟังการบรรยายธรรมสัญจรเพื่อน าสู่การด าเนินชีวิตที่มีความสมานฉันท์และสร้างสรรค์สังคมให้สงบสุข
ร่วมกัน 

๓. วัตถุประสงค์ 
       ๓.๑ เพ่ือให้เยาวชนมุสลิมได้อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
จากศาสนาอ่ืน 
  ๓.๒ เพ่ือให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในการร่วมกิจกรรม 
  ๓.๓ เพ่ือให้เยาวชนประชาชนได้รับการพัฒนาทางด้านจริยธรรมและคุณธรรมศาสนามากข้ึน 
  ๓.๔ เพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนให้แน่นแฟ้นและสร้างสังคมแห่ง สันติ
สุข  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ๔.๑ เยาวชนและประชากรมุสลิมในพ้ืนที่ ๔ อ าเภอคือ อ าเภอขุนยวม แม่ลาน้อย สบเมยและ
อ าเภอแม่สะเรียงจ านวน ๑๐๐ คน 
  ๔.๒ กลุ่มร่วมสังเกตการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากศาสนิกอ่ืนๆจ านวน ๖๐ คน  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ศูนย์จริยธรรมอิสลามโซนใต้จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
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๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ เสนอต่อประชุมชาคมแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
  ๖.๒ จัดท าโครงการและเสนอต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
  ๖.๓ ขอรับสนับสนุนงบประมาณ  
  ๖.๔ จัดการอบรมเยาวชนจาก ๔ อ าเภอเรื่องการละหมาดการถือศีลอดการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันตามหลักการศาสนาอิสลามและคุณธรรมในการประกอบสัมมาชีพตลอดจนการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาคมภายนอกชุมชนตามห้วงเวลาที่ก าหนดในโครงการ  
  ๖.๕ ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปรายงานเสนอต่อผู้สนับสนุนงบประมาณ  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ๕๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ชุมชนมุสลิม ร่วมกับเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ศาสนาอิสลามได้รับการสืบทอดและเข้าใจอย่างถูกต้อง 
  ๑๐.๒ มุสลิมและพ่ีน้องต่างศาสนิกได้โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกันและกัน 
  ๑๐.๓ เยาวชนได้น าหลักธรรมศาสนาสู่การด าเนินชีวิต 
  ๑๐.๔ ประชาชนทุกศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยไม่แบ่งแยก  

 
 

**************************** 
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ล าดับที่  ๖ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
โครงการธนาคารความดี 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
 “...ในการพัฒนาประเทศนั้นจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้นตอน เริ่มด้วยการสร้างพ้ืนฐานคือ

ความมีกิน มีใช้ของประชาชนก่อน ด้วยวิธีการที่ประหยัด ระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อพ้ืนฐานเกิดข้ึน
มั่นคงพอควรแล้ว จึงค่อยเสริมสร้างความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามล าดับด้วยความรอบคอบ  ระมัดระวัง 
และประหยัดนั้น ก็เพ่ือป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวและเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์..” พระบรม
ราโชวาทในพิธีพระราชปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗ และพระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ณ ศาลาดุสิต สวนจิตรลดา พระราชวัง
ดุสิต วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗ “...ขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรือง
อย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้
ได ้เราก็จะยอดยิ่งยวดได.้..”  

ประกอบกับปัจจุบัน  มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ทั้งในเรื่องการเศรษฐกิจ  สังคม  และและการด ารงชีวิต  ด้วยเหตุนี้  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง จึง
ได้ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาล  ร่วมด าเนินการสร้าง “ชุมชนแห่งความสุข” สู่การเป็น “องค์กรแห่งความสุข” 
โดยจัดท าโครงการธนาคารความดี เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท าความดี โดยการบันทึก รวบรวมและเผยแพร่
เรื่องราวที่ดีที่น่าประทับใจของประชาชนในรูปแบบของธนาคาร อีกท้ังเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนชุมชน
ไปสู่ชุมชนแห่งความสุข โดยบูรณาการแนวทางให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่มี
เป้าหมายต้องการเห็นประชาชนมีความสุข ส่งผลให้ชุมชนมีความสามารถและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การ
เติบโต เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และความมั่นคงในชีวิตของประชาชน ตามแนววิถีพุทธ และแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคน ในชุมชนให้ด าเนินชีวิตอยู่ในความไม่ประมาท โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน 
ก่อนที่เขาจะออกไปเผชิญกับโลกภายนอกชุมชุม ด้วยการเรียนรู้ การปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในการสร้าง
สุขภาพทางจิตใจ คุณธรรม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชุมชน ด้วยกระบวนการ และกิจกรรมของธนาคาร
ความดีที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง มีคุณธรรม มีปัญญา มีความ
พอเพียง เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีความอยู่เย็นเป็นสุข เป็นธรรม และยั่งยืน   

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้เกิดกระบวนการของธนาคาร ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาแบบบูรณาการของ

ทุกภาคส่วน ภายใตห้ลัก “ ความดีไม่มีขาย  อยากได้ต้องท าเอง” ให้กับประชาชนในพื้นท่ี  
๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่สะเรียง ตื่นตัวกับการท าดีอยู่เสมอ จนยึดเป็น

บรรทัดฐานในการด าเนินชีวิต  
๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่สะเรียง มีแรงจูงใจในการทาความดี “ท าด ีได้ดี 

มีคนเห็น”  
๓.๔ เพ่ือเป็นการรวบรวมความดีในรูปแบบของธนาคาร 
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จัดตั้งธนาคารความดี 
๖.๒ การบริหารจัดการ  

๑. ให้มีคณะกรรมการธนาคารความดีและประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดแนว 
ทางการด าเนินงาน  

๒. จัดประชุมชี้แจงในระดับชุมชน เพ่ือร่วมกันจัดตั้งธนาคาร  
๓. ประชาสัมพันธ์โครงการ และเปิดรับสมาชิก, เปิดบัญชี  
๔. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการ  
๕. มีระเบียบกฎเกณฑ์การด าเนินงานธนาคารความดี  
๖. มีแผนงานในการจัดกิจกรรม  
๗. ติดตามและประเมินผล 

๖.๓ กิจกรรม  
๑. เปิดบัญชีสมุดฝากความดีแก่สมาชิก  
๒. จัดท าใบน าฝากความดี  
๓. ประชุมคณะกรรมการ  
๔. จัดท าบอร์ด น าเสนอความดีของลูกค้า   

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
       ๑๐,๐๐๐ บาท   

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 เทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ร่วมกับ ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ตื่นตัวกับการท าดีอยู่เสมอ จนยึดเป็น

บรรทัดฐาน ในการด าเนินชีวิต  
๑๐.๒ ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่สะเรียง มีแรงจูงใจในการทาความดี “ท าดี ได้ดี 

มีคนเห็น”  
๑๐.๓ สามารถเก็บรวบรวมความดีในรูปแบบของธนาคารได้  

  
****************************** 
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มิติที่ ๑  
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 

ภารกิจตามมิติที่ ๑.๓  
การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
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ล าดับที่  ๑ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรชุมชนในเวียง 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ   
  ด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกิตติวงศ์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลแม่สะเรียงได้เปิดสอน
นักเรียนสามเณรทั้งบาลีและสายสามัญตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน
สามเณรซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงจ านวน ๗๕ รูปทุกๆปีจะได้รับงบประมาณจากส านักงาน
พระพุทธศาสนาแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการโรงเรียน 
  ดังนั้นจึงเป็นที่มาของโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรปฏิบัติธรรมนักเรียนสามเณรโรงเรียน       
พระปริยัติธรรมวัดกิตติวงศ์ขอรับการสนับสนุนการเข้าค่ายพุทธบุตรปฏิบัติธรรมดังกล่าว 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสามเณรได้โอกาส 
  ๓.๒ เพ่ือพัฒนาด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกิตติวงศ์ 
  ๓.๓ เพ่ือสืบทอดศาสนาที่คุณภาพในสังคม 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  นักเรียนสามเณรพระปริยัติธรรมวัดกิตติวงศ์ ได้พัฒนาการเรียนรู้เป็นผู้สืบทอดศาสนาและมี
คุณธรรมจริยธรรมที่มีคุณภาพในสังคม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ๕.๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกิตตวิงศ์ 
  ๕.๒ สุสานบ้านทุ่งแล้งต าบลแม่คง  

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ประชุมวางแผน 
  ๖.๒ ส ารวจดูนักเรียนสามเณร 
  ๖.๓ ด าเนินการจัดหางบประมาณ 
  ๖.๔ ประเมินผลการด าเนินงาน  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ๑๕,๐๐๐ บาท 
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๙. ผู้รับผิดชอบ 
  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกิตติวงศ์ ร่วมกับเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ นักเรียนสามเณรได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดีขึ้น 
  ๑๐.๒ นักเรียนสามเณรเป็นผู้สืบทอดศาสนาที่มีคุณภาพ  
 

****************************** 
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ล าดับที ่ ๒ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
โครงการเยาวชน “ต้นกล้า”หัวใจสีขาว 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
  ปัญหาการคอร์รัปชั่นในประเทศไทยเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่าง
ยิ่ง เพราะถึงแม้ว่าจะมีหลายๆ รัฐบาลที่ผ่านมาได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ก าหนดปัญหาการ
คอร์รัปชั่นให้อยู่ในแนวนโยบายแห่งรัฐ หรือมีการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชั่นในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่างๆ แต่ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชั่นก็ยังคงไม่เกิดเป็นรูปธรรมอย่าง
แท้จริง อีกท้ังยังได้ทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนยากต่อการตรวจสอบมากขึ้นเรื่อยๆ ดังจะเห็นได้จากกลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนาหลายๆ ประเทศที่มีแนวโน้มเกิดการคอร์รัปชั่นมากขึ้น ซึ่งในแต่ละประเทศต่างก็พยายาม  
ที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยทั้งนี้ได้รวมถึงประเทศไทยด้วย จึงเห็นได้ว่าปัญหาดังกล่าวได้
เกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึกและพบเกือบจะทุกกลุ่มอาชีพในสั งคมไทย และเกี่ยวพันถึงวิถีชีวิตของคนใน
สังคมไทยมาอย่างยาวนาน หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อปัญหา
ดังกล่าวผูกพันอยู่กับสังคมไทย และส่งผลให้คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติ จึงเป็น
ผลให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่สามารถที่จะกระท าได้โดยการบังคับใช้กฎหมายกับหน่วยงาน
ภาครัฐเพียงอย่างเดียว หากแต่ควรเป็นการเสริมสร้าง ส่งเสริมค่านิยม และกระตุ้นให้เกิดจิตส านึกและการมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยภาพรวม  

ดังนั้น เทศบาลต าบลแม่สะเรียงจึงได้ด า เนินการต่อยอดโครงการเยาวชน “ต้นกล้า” 
ประชาธิปไตย เดิมขึ้นมาอีกในระดับหนึ่ง โดยการจัดท าโครงการเยาวชน “ต้นกล้า” หัวใจสีขาว ขึ้นเพ่ือ
เสริมสร้างจิตส านึกและปลูกฝังค่านิยมให้แก่เยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น โดยการปลูกฝังให้เยาวชนได้เข้าใจในเรื่องของสิทธิหน้าที่ของพลเมือง และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามรูปแบบของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งถือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะสร้างกระบวนการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตในภาครัฐทั้ง
ทางตรง และทางอ้อม 

๓. วัตถุประสงค์ 

     ๓.๑ เพ่ือเสริมสร้าง และปลูกฝังค่านิยมให้แก่เยาวชน มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และ
ค านึงถึงสังคมโดยส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวม 
และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 

๓.๒ เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนได้ยึดมั่นในความสัตย์จริงและสิ่งที่ถูกต้องดีงาม รู้จักแยกแยะความ  
ถูกผิด ด้วยการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ 
ซื่อตรงไม่ละโมบโลภมาก รู้จักยับยั้งชั่งใจ และไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนตัวเองและผู้อ่ืน  
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๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชน ในการสร้างกระบวนการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต
ในภาครัฐ  

๓.๔ เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนได้เข้าใจในเรื่องของสิทธิหน้าที่ของพลเมือง และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามรูปแบบของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เยาวชนทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่ ได้แก่ เด็กนักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ หรือ ๔ ตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ของโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ , โรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพ 
ที่ ๑๙๓ , โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” จ านวนสถานศึกษาละ ๒๕ คน รวมเป็น ๑๐๐ คน 

เชิงปริมาณ 
- เด็กนักเรียน ร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ตามบทบาทหน้าที่ของตน         

โดยค านึงถึงสิทธิหน้าที่ของพลเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามรูปแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย      

      เชิงคุณภาพ 
 - เด็กนักเรียน ร้อยละ ๙๐ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของสิทธิหน้าที่ของพลเมือง และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามรูปแบบของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนการเสริมสร้างเครือข่ายในการสร้างกระบวนการป้องกัน และต่อต้าน
การทุจริตในภาครัฐ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ สืบค้นข้อมูลสถานการณ์การคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้น และรวบรวมองค์ความรู้พ้ืนฐานด้าน
ต่างๆ   ที่เก่ียวข้องกับการคอรัปชั่นในประเทศไทย 

๖.๒ ด าเนินการจัดท าโครงการเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติโครงการ 
๖.๓ จัดส่งหนังสือเชิญ และตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม 
๖.๔ จัดอบรม/บรรยาย ให้ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือการเสริมสร้างจิตส านึก และปลูกฝัง

ค่านิยมให้แก่เยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในรูปของเครือข่าย  
๖.๕ ติดตามและประเมินผลโครงการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ๑๕,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ เยาวชนได้มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมโดยส่วนรวม มีความ
รับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวม และสามารถที่จะเสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑๐.๒ เยาวชนได้ยึดมั่นในความสัตย์จริงและสิ่งที่ถูกต้องดีงาม รู้จักแยกแยะความถูกผิด ด้วย
การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ซื่อตรงไม่
ละโมบ โลภมาก รู้จักยับยั้งชั่งใจ และไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนตัวเองและผู้อ่ืน 

๑๐.๓ เยาวชนกลุ่มเป้าหมายสามารถน าองค์ความรู้ที่ ได้รับไปขยายผล เพ่ือให้ เกิด
กระบวนการบูรณาการความรู้อย่างมีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

๑๐.๔ เยาวชนได้เข้าใจในเรื่องของสิทธิหน้าที่ของพลเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามรูปแบบของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

 

********************************************** 
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มิตทิี่ ๒  
การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

 

ภารกิจตามมิติที่ ๒.๑  
แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม “ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต” 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
  ด้วยปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ 
ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกท่ีหน่วยงานภาครัฐ ทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และน ามาปรับปรุง พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใส 
เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. เสนอ อีกท้ังตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายของ
รัฐบาลข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์ ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและ ตอบสนองความต้องการ พร้อม
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ สู่การ ปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการ
และป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  ดังนั้น เทศบาลต าบลแม่สะเรียงเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและ
เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น จึง จ าเป็นที่จะต้องแสดง
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตให้เห็นเป็นรูปธรรม  

๓. วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้
ยึดถือและปฏิบัติควบคู่ไปกับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๔๗ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มุ่งที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส การบริหารงานด้วยความ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามเจตจ านงทีได้แสดงไว้ ทั้งจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
สาธารณชนภายนอกหน่วยงาน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ พิจารณาจัดวางเพ่ือการก าหนดแนวทางนโยบาย 
  ๖.๒ ประกาศเป็นนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ของเทศบาล
ต าบลแม่สะเรียง 
  ๖.๓ ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้
มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
  ๖.๔ สนับสนุนงบประมาณและการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ
ปฏิบัติและด าเนินการ 
 

********************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๔๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

มิตทิี่ ๒  
การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

 

ภารกิจตามมิติที่ ๒.๒  
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๔๙ 
 

 
 

ล าดับที ่๑ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม “การสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ    
ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ ก าหนดว่า

ในการออกค าสั่งเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การยาย การโอน การรับ โอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การ อุทธรณ และการรองทุกข หรือการอ่ืนใดที่
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตามมาตรา ๒๓ วรรค ๖ ใหเปนอ านาจของนายกเทศมนตรี เพราะฉะนั้นการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน จึงเป็นกระบวนการหนึ่งของพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ในการจูงใจให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และตั้งมั่นอยู่ใน
ระเบียบวินัย ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร จึงมีผลท าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
มนุษยอั์นจะมีอิทธิพลตอความเจริญกาวหนาของหนวยงาน 

ดังนั้นบุคลากรขององคกรตองมีแรงจูงใจ มีความหวังในการท างานเปนพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติงานดวย องคกรถึงจะบรรลุเปาหมายและเพ่ือที่ทรัพยากรบุคคลจะเปนตัวขับเคลื่อนใหทรัพยากรอ่ืน
ด าเนินการใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคขององคกรที่วางไว้ได้  

๓. วัตถุประสงค์ 
       เ พ่ือให้การใช้ดุลพินิจของผู้บั งคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความเป็นธรรม สามารถชี้แจงและตรวจสอบได้ถึงเหตุผลในการ
พิจารณา 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาล โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการภายในเป็นกรรมการ และ 

พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๕๐ 
 

๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล โดยประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการภายในเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาล เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้พิจารณาไว้ โดยท าหน้าที่
ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาล รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 

๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานเทศบาลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

 

***************************************** 
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ล าดับที ่๒ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ    
เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นไปในแนวทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจะต้องมีกิจกรรมการควบคุมให้บุคลากรของงานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง   
กองคลัง เทศบาลต าบลแม่สะเรียง จัดท าทะเบียนควบคุมเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือป้องกันและลด
ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตาม
ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบล
แม่สะเรียง         

๓. วัตถุประสงค์ 
       ๓.๑ เพ่ือการรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างไม่เหมาะสมหรือมากเกิน
ความจ าเป็น ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
  ๓.๒ เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๖. วิธีด าเนินการ 
  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน          แยก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๕๒ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  ๑๐.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

***************************************** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๕๓ 
 

 
 

ล าดับที ่๓ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการ “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง” 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ    
เนื่องด้วยเทศบาลต าบลแม่สะเรียง มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า

บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตาม
ภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ เพราะฉะนั้น 
การที่เทศบาลต าบลแม่สะเรียง จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ได้ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการให้
ด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม ด้วยการพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ตลอดจนภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนการด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของ
เทศบาลต าบลแม่สะเรียง ทุกโครงการและกิจกรรม         

๓. วัตถุประสงค์ 
       ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ 
  ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมา  
ภิบาล 
  ๓.๓ เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 
ที่ด าเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ จ านวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ 
ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย และเสียงตามสาย 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๕๔ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  ๖.๒ น าส่งประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ เทศบาล
ต าบลแม่สะเรียง 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 
  - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  ผลลัพธ์ 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 

***************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๕๕ 
 

 
 

ล าดับที ่๔ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม “การจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่

ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ” 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ    
เทศบาลต าบลแม่สะเรียงได้มีการบริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดนด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) 
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ 
อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผล
การด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบ
บริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการ
รับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ตลอดจนการจัดสถานที่ สิ่งอ านวยความ
สะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
  นอกจากนี้ เทศบาลต าบลแม่สะเรียง ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และ
ทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, 
ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , ด้านการส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด  การจัดการน้ าเสีย แผน พัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติ
ภารกิจ ต้องค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้
ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น  

๓. วัตถุประสงค์ 
       ๓.๑ เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๓.๒ เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๕๖ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ส่วนราชการทุกส านัก/กอง ในสังกัดของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง ด าเนินการปฏิบัติงาน
บริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ  ให้ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า , ด้านไฟฟ้า
สาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริม
กีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น , ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว , ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 
  ๖.๓ จัดท าแนวทาง หรือคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
  ๖.๒ ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ได้สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๑๐.๒ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๕๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มิตทิี่ ๒  
การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

 

ภารกิจตามมิติที่ ๒.๓  
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๕๘ 
 

 
                                              

ล าดับที ่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม “การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน” 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๕๒ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้การ
บริการประชาชนมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมาก
ที่สุด 
  ดังนั้น เทศบาลต าบลแม่สะเรียงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล มีอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน  และมีบทบาทอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
ให้บริการสาธารณะ โดยเป็นกิจการที่อยู่ในความอ านวยการหรืออยู่ในความควบคุมที่จัดท าขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน ดังนั้นการลดขั้นตอน และระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ จึงถือไดวาเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได้ 

๓. วัตถุประสงค์ 
       ๓.๑ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ 
  ๓.๒ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลแม่สะเรียงให้มากยิ่งขึ้น 
  ๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการรับบริการ มีความพึงพอใจและ        
มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนผู้รับบริการในเขตเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  ๖.๒ จัดการประชุมปรับเพ่ิมกระบวนงานและปรับลดระยะเวลาการให้บริการประชาชน 
ด้านการทะเบียนราษฎร์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การจัดเก็บภาษี การจดทะเบียนพาณิชย์ การขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร การขอรับสนับสนุนน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย การ
พัฒนาสังคม การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ และด้านอ่ืนๆ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๕๙ 
 

  ๖.๓ จัดท าประกาศ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่การปรับเพิ่มกระบวนงาน และการปรับลด
ระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชนทราบ 
  ๖.๔ จัดท าแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ มีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการที่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนโดย
ส่วนรวม 
  ๑๐.๒ กระบวนการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง เป็นไปอย่าง มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๑๐.๓ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการรับบริการ มีความพึงพอใจและ          มี
ทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน 
   

****************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๖๐ 
 

 
 
                                              

ล าดับที ่ ๒ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ หรือการ
บริการ และตอบสนองความต้องการของประชาชน” 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
หมวดที่ ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา ๒๗ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการอื่นใดของผู้ด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการด าเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ      
ในการให้บริการประชาชน 
  ดังนั้น เพ่ือการอ านวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันต่อ
สถานการณ์ จึงต้องมีการมอบอ านาจการตัดสินใจเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือการบริการ ของ
นายกเทศมนตรี โดยให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้รับมอบอ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ ในการปฏิบัติ
ราชการแทน 
๓. วัตถุประสงค์ 
       ๓.๑ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
  ๓.๒ เพ่ือให้เกิดความผาสุก และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
  ๓.๓ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ จัดท าค าสั่งมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 
ตามล าดับและความเหมาะสม 
  ๖.๒ จัดท าค าสั่งมอบอ านาจในการรับผิดชอบกระบวนการท างาน หรือลดขั้นตอนการท างาน 
หรือการบริการ และตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามล าดับและความเหมาะสม 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๖๑ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ มีพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
  ๑๐.๒ เกิดความผาสุก และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
  ๑๐.๓ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร 
 
 

********************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มิตทิี่ ๒  

การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 

ภารกิจตามมิติที่ ๒.๔  
การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตน 

ให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๖๓ 
 

 
                                          

ล าดับที ่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม “การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่พนักงานเทศบาลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 

จริยธรรม” 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
  ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการมีสาเหตุส าคัญมาจากพ้ืนฐานทางด้าน
จิตใจของบุคลากรที่ขาดคุณธรรมจริยธรรม ขาดอุดมการณ์และอุดมคติ และมีค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
เพราะฉะนั้น การที่ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของ
ข้าราชการ พนักงานของรัฐทุกคน หากข้าราชการ พนักงานของรัฐเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
จริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่งเพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติแล้ว ย่อมจะส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรง 

ดังนั้น การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ที่อุทิศตน และบ าเพ็ญคุณประโยชน์แก่ทางราชการ    
ในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ข้าราชการ พนักงานของรัฐ มีความวิริยะ
อุตสาหะและพัฒนาศักยภาพของตนเองและส่วนราชการให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน อันจะ
น าไปสู่การสร้างจิตสานึกท่ีดีในป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือส่งเสริมและยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี เพ่ือให้บุคลากรใน
สังกัดเทศบาลต าบลแม่สะเรียงถือปฏิบัติเป็นตัวอย่างต่อไป   

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีของเทศบาล
ต าบลแม่สะเรียง 
  ๖.๒ ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมิน และการคัดเลือกบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็น
แบบอย่างที่ดีของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 
  ๖.๓ แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การประเมินและการคัดเลือกให้ทุกส่วนราชการในสังกัดภายในให้ได้
รับทราบ 
  ๖.๔ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีของ
เทศบาลต าบลแม่สะเรียง 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๖๔ 
 

  ๖.๕ สรุปผลการคัดเลือกบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีของเทศบาลต าบล            
แม่สะเรียง 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลแม่สะเรียงมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ยึดมั่นและปฏิบัติตนเป็นคนดี 
 
 

********************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๖๕ 
 

 
                                              

ล าดับที ่ ๒ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม “การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ประชาชนผู้ที่อุทิศตน และบ าเพ็ญคุณประโยชน์แก่

ทางราชการ หรือมีจิตสาธารณะ” 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
  ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ     
ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง จึงได้เล็งเห็นความส าคัญในการยกย่องเชิดชูเกียรติของประชาชน   
ผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับชุมชนเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ 
ให้ประชาชนทีม่ีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 

๓. วัตถุประสงค์ 
       ๓.๑ เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  ๓.๒ เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป 
  ๓.๓ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
  ๖.๒ ประสานผู้น าชุมชน และสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือคัดเลือกประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
  ๖.๓ จัดท าเอกสารข้อมูลผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
  ๖.๔ ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
  ๖.๕ สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๖๖ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติ ในกรณีที่ เป็นผู้ อุทิศตน และบ าเพ็ญ
คุณประโยชน์แก่ทางราชการ หรือมีจิตสาธารณะ เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
 
 

********************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๖๗ 
 

 
 
                                              

ล าดับที ่ ๓ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่พนักงานเทศบาลหรือประชาชนผู้ที่ด ารงตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้
ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร 
พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้
ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้
ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ 
ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่า
อาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และ
เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก โดยคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่
เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงาน
เทศบาลหรือประชาชนผู้ที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชนได้น้อม
น าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

๓. วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ประชาชน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๖๘ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลหรือประชาชนผู้ที่ด ารงตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๖.๒ ประสานผู้น าชุมชน และสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือคัดเลือกพนักงานเทศบาลหรือประชาชน
ผู้ที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  ๖.๓ จัดท าเอกสารข้อมูลพนักงานเทศบาลหรือประชาชนผู้ที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
  ๖.๔ ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลหรือประชาชนผู้ที่ด ารง
ตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  ๖.๕ สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลหรือประชาชนผู้ที่ด ารงตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  พนักงานเทศบาลหรือประชาชนผู้ที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการเชิดชู
เกียรต ิเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนในพ้ืนที ่
 
 

********************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๖๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิตทิี่ ๒  
การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

 

ภารกิจตามมิติที่ ๒.๕  
มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๗๐ 
 

 
                                              

ล าดับที ่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม “การจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการของบุคลากรในองค์กร” 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ได้ก าหนดแนวทางการบริหารราชการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการบริหารราชการ ให้เกิด
ประโยชน์สุข แก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางท่ีดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน 
  ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติราชการ จึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารผลการ 
ปฏิบัติราชการ ซึ่งถือเป็นวงจรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นลักษณะการวัดผล
ส าเร็จของงานในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้แน่ชัด เพ่ือเปรียบเทียบผลส าเร็จของงานกับเป้าหมายที่ก าหนดว่า
ผลส าเร็จในการปฏิบัติราชการของแต่ละบุคคลหรือขององค์กรเกิดขึ้นได้ตามเป้าหมายจริงหรือไม่ อย่างไร      
ถ้าหากได้พิเคราะห์โดยถ่องแท้แล้ว จะพบว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการนั้น ก็คือการประเมินตามสิ่งที่ตกลงกันไว้ หรือผลสัมฤทธิ์ของงานซึ่งก าหนดโดยตัวชี้วัดและ           
ค่าเป้าหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติราชการซึ่งก าหนดโดยสมรรถนะ (Competency) 
นั่นเอง 

๓. วัตถุประสงค์ 
       ๓.๑ เพ่ือสร้างความรับผิดชอบเพิ่มมากข้ึนให้กับบุคลากรในองค์กร 

๓.๒ เพ่ือมิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมหรือมีการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
แก่บุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์ตอบแทนส าหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอ่ืน 

๓.๓ เพ่ือให้การท างานขององค์กรประสบความส าเร็จ และเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ เมื่อเริ่มต้นการประเมินแจ้ง ให้ ผู้ รับการประเมินจะท าความตกลงร่วมกับ 
ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงานที่จะเกิดขึ้นในช่วงรอบการประเมินนั้น โดยต้องมีการ 

ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตลอดจนทบทวนสมรรถนะที่คาดหมายในต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๗๑ 
 

  ๖.๒ ในระหว่างรอบการประเมินเป็นช่วงเวลาที่ผู้ รับการประเมินปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิด
ผลงานตามที่ได้เห็นตกลงร่วมกันไว้เมื่อเริ่มต้นรอบการประเมิน ผู้ปฏิบัติพึง ติดตามงานที่รับผิดชอบ 
พิจารณาปัญหาและหนทางแก้ไข ปรึกษาหารือกับ ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินในการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง 
เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ บรรลุผลตามที่ได้ตกลงกันไว้ พร้อมทั้งควรพิจารณาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
ของตนว่าสามารถท าได้เท่ากับ หรือดีกว่าระดับสมรรถนะของต าแหน่งหรือไม่ และควรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม หรือพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีพฤติกรรมหรือสมรรถนะตามที่ควรจะเป็น 
  ๖.๓ เมื่อครบรอบการประเมิน ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินจะประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ
ของผู้รับการประเมิน โดยจะพิจารณาตามองค์ประกอบการประเมิน ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบด้าน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และองค์ประกอบด้านสมรรถนะ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ บุคลากรในองค์กรมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึน 

๑๐.๒ บุคลากรในองค์กรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไมมีการให้ความช่วยเหลือเป็น
พิเศษแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือประโยชน์ตอบแทนส าหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอ่ืน 

๑๐.๓ บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 
   

**************************** 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๗๒ 
 

 
                                        

ล าดับที ่ ๒ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
  กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ
เป็นผู้ก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย แต่เรื่องของกลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้
อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไป
โดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่
ส าคัญ 
  ดังนั้น เทศบาลต าบลแม่สะเรียง จึงได้วางมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

๓. วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลแม่สะเรียงให้ เป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
   - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
   - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี หรือคณะท างาน LPA จังหวัด 
   - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๗๓ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส านัก/กอง ในสังกัดเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ได้มีการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
แม่สะเรียง จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

****************************** 
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ล าดับที ่ ๓ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนข่าวสารการทุจริต และการประพฤติมิชอบของ
เทศบาลต าบลแม่สะเรียง” 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
  ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ทุก
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ด้วยการมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง มิให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐได้ 
จึงจะต้องมีการก าหนดช่องทางเพ่ือให้ประชาชนได้มีการแจ้งเบาะแสข้อมูลการทุจริต และประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เทศบาลต าบลแม่สะเรียงทราบ 

๓. วัตถุประสงค์ 
       ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ข้อมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  ๓.๒ เพ่ือการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการ 
  ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานภายนอก และประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง มิให้เกิดการ
ทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  หน่วยงานภายนอก และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนข่าวสารการทุจริต และการประพฤติมิชอบของเทศบาล
ต าบลแม่สะเรียง 
  ๖.๒ ก าหนดกระบวนการ ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริต และการ
ลงโทษผู้กระท าผิด  
  ๖.๓ บริการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการประพฤติมิชอบของ เทศบาลต าบล             
แม่สะเรียง 
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  ๖.๔ รับฟังและรวบรวมข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทาทุจริตจากช่องทางต่าง ๆ 
  ๖.๕ พิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ 
ปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับค าร้องเรียน 
  ๖.๖แจ้งผลการด าเนินการต่อผู้ร้องเรียน  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  งานนิติการส านักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางในการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสในการกระทาทุจริต
ได้ง่ายขึ้น 
  ๑๐.๒ เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการ 
  ๑๐.๓ เป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ 

 

****************************** 
 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๗๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิตทิี่ ๓  
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 

ภารกิจตามมิติที่ ๓.๑  
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้ทุกขั้นตอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๗๗ 
 

 
                                              

ล าดับที ่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการ “การด าเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง” 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้อง ซึ่งมี
ทั้งข้อมูลทางวิชาการ และข้อมูลทางเทคนิค รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่ก าหนดให้เปิดเผยได้ และห้ามเปิดเผย 
  ดังนั้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ 
ของเทศบาล ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐภายใต้สิทธิ และหน้าที่ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร      
จึงต้องมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือเป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนด
ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู 

๓. วัตถุประสงค์ 
       ๓.๑ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการได้  

๓.๒ เพ่ือเป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชน 
เข้าตรวจดู  

๓.๓ เพ่ือให้การด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมี 
ประสิทธิภาพ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ๔.๑ หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง  

๔.๒ ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ จัดตั้งศนูย์ข้อมูลข่าวสารฯ 
  ๖.๒ แต่งตั้งจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลข่าวสารฯ 
  ๖.๓ จัดวางเอกสารเผยแพร่ในศูนย์ฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน 
  ๖.๔ ให้บริการประชาชนในการติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือ 
ควบคุมดูแลของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๗๘ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  งานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

๑๐.๒ หน่วยงานของรัฐและประชาชนได้รับความพึงพอใจในการได้รับบริการข้อมูล
ข่าวสาร  

๑๐.๓ สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามความต้องการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 
 

**************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๗๙ 
 

 
 

 
ล าดับที ่ ๒ 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่แก่ประชาชน” 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
  กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ มีเจตนารมณ์เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวาง 
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ ท าให้ได้รู้และสามารถแสดงความคิดเห็นและ
ใช้สิทธิ ทางการเมืองได้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง จะท าให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตน    
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส มุ่งต่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น 
  ดังนั้น สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้อง
สนองตอบต่อสิทธิของประชาชนดังกล่าว โดยการจัดข้อมูลข่าวสารที่ก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  
เกี่ยวกับแผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ไดด้ าเนินการ 

๓. วัตถุประสงค์ 
       ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางใน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลแม่
สะเรียง 
  ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตน ในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลแม่สะเรียง 
  ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส           
มุ่ง ต่อประโยชน์สุขของประชาชน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๖. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่แก่ประชาชน อันได้แก่ 
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนสี่ปี) 
  - เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  - แผนด าเนินงาน 
  - แผนอัตราก าลังพนักงานท้องถิ่น ๓ ปี/พนักงานจ้าง ๔ ปี 
  - แผนการจัดหาพัสดุ 
  - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๘๐ 
 

  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
  - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
  - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
  - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
  - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  งานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 
  ๑๐.๒ ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตน ในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลแม่สะเรียง 
  ๑๐.๓ การบริหารงานของเทศบาลต าบลแม่สะเรียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส           
มุ่งต่อประโยชน์สุขของประชาชน 

 

***************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๘๑ 
 

 
 

                                              

ล าดับที ่ ๓ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “การจัดช่องทางส าหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของเทศบาลต าบล       
แม่สะเรียง” 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
  กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เป็นวิธีการด าเนินการที่จะสร้างความร่วมมือในการท ากิจกรรม
อย่าง ใดอย่างหนึ่ง เพ่ือน าไปสู่การยอมรับวิธีปฏิบัติให้แพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง โดย
วิธีการ ดังกล่าวต้องอาศัยการใช้สื่อต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนว่า ต้องการให้
กลุ่มเป้าหมาย ยอมรับอะไร อย่างไร และจะต้องมีแผนการสื่อสารที่เป็นขั้นตอน และมีกลวิธีที่เหมาะสมจึงจะ
เกิดประสิทธิผล 
  ดังนั้น การสื่อสารที่จะน าข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย และเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่จะน าไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร นั้นก็คือ การจัดช่องทางที่
เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

๓. วัตถุประสงค์ 
       ๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร และข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
  ๓.๒ เพ่ือสร้างความร่วมมือในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง ภายในเขตชุมชนทั้งหมด    
๙ ชุมชน 
  ๖.๒ จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร จดหมายข่าว ของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 
  ๖.๓ จัดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตามหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และวิทยุกระจายเสียง 

  ๖.๔ จัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (รถประชาสัมพันธ์) 
  ๖.๕ เผยแพร่ตามสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล เช่น เว็บไซต์ เว็บบอร์ด เฟสบุ๊ค 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๘๒ 
 

  ๖.๖ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง เพ่ือไว้ให้บริการแก่ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  งานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ มีเครื่องมือที่ใช้ในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่น าไปสู่

ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร 
  ๑๐.๒ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล          
แม่สะเรียง 
 

*********************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๘๓ 
 

 
 
 

 
 
 
 

มิตทิี่ ๓  
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 

ภารกิจตามมิติที่ ๓.๒  
การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๘๔ 
 

 
 

                                              
ล าดับที ่ ๑ 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “การจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน” 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวางและเท่าเทียมโดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาส
แสดงออกถึงศักยภาพ ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วม
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบล            
แม่สะเรียงด้วยการจัดท ากิจกรรมเวทีประชาคมขึ้น เพ่ือจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน
การด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชุน  เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท า
แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

๓. วัตถุประสงค์ 
       ๓.๑ เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการด าเนิน
กิจการตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๓.๒ เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
๓.๓ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และ

ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
๓.๔ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๓.๕ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
๓.๖ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผน

ชุมชนและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดให้มีประชุมเวทีประชาคมในชุมชน   

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑  จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม   

๖.๒  จัดเวทีประชาคม  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๘๕ 
 

๖.๓  สรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  ๖.๔  สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการจัดประชาคม เพื่อก าหนดกิจกรรมโครงการไว้แผน
ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป เสนอต่อผู้บริหาร  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ มีการจัดเวทีประชาคม 

๑๐.๒ ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
๑๐.๓ เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
๑๐.๔ มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและ

พัฒนาท้องถิ่น 

 
********************************** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๘๖ 
 

 
              
                                 

ล าดับที ่ ๒ 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “การก าหนดวิธีการและเงื่อนไขการให้บริการการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์” 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอ 
  ดังนั้น เพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดี
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอน
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ จึงได้มีการก าหนดวิธีการและเงื่อนไขการให้บริการการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
       ๓.๑ เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของเทศบาลต าบลแม่สะเรียงมีขั้นตอน/
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  ๓.๒ เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไดท้ราบถึงขั้นตอน/กระบวนการ  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือให้มี
มาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๘๗ 
 

๖.๒ จัดวางระบบหรือวิธีการ และเงื่อนไขในการให้บริการการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือ 
หรือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 

๖.๓ ประกาศเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ กระบวนการเรื่องขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข ์   

๖.๔ รายงานผลสรุปการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในรอบปีงบประมาณ ให้นายกเทศมนตรีทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ มีข้ันตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  ๑๐.๒ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึงขั้นตอน/กระบวนการที่ชัดเจน  
 

********************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๘๘ 
 

 
              
                                 

ล าดับที ่ ๓ 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “การเข้าถึงแหล่งข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์” 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
  เนื่องด้วยเทศบาลต าบลแม่สะเรียง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือการจัดการข้อร้องเรียนให้มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ จึงจ าเป็นต้องก าหนดการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขึ้น 

 ๓. วัตถุประสงค์ 

       ๓.๑ เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๒ เพ่ือการบริการทีส่ะดวก รวดเร็ว และลดภาระให้กับประชาชน ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
และการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนได้รับการตอบสนองความต้องการด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ก าหนดช่องทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๖.๒ จัดวางแผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการพิจารณาด าเนินการ 
๖.๓ ประกาศเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ กระบวนการเรื่องขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง

ทุกข ์   
๖.๔ รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหา อุปสรรคและแนว

ทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืน ๆ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
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  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
  ๑๐.๒ มีการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และลดภาระให้กับประชาชน ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
และการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  
 

********************************* 
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มิตทิี่ ๓  
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 

ภารกิจตามมิติที่ ๓.๓  
การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ล าดับที ่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
โครงการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี ของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
  ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการเตรียมการเ พ่ือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙     
โดยระเบียบดังกล่าวให้ถือปฏิบัติส าหรับการจัดท าแผนตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  คือก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท า
แผนพัฒนาสี่ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการ การจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสมดุลและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดยเป็นไปตามขั้นตอนและ
กระบวนการที่ก าหนด และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยให้มีการทบทวนและ
จัดท าให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี 
  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย และแนวทางการพัฒนาที่
ก าหนดไว้ส าเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา  เทศบาลต าบลแม่สะเรียงจึงได้มีการทบทวน
และจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบลแม่สะเรียงขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
       ๓.๑ เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี และการจัดท างบประมาณประจ าปี 

๓.๒ เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๓ เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจ าปี  และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ๔.๑ จัดเตรียมรวบรวมเก็บข้อมูล 
  ๔.๒ จัดท าเอกสารแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  
  ๔.๓ จัดประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งภายในเขตเทศบาล เพ่ือรวบรวมข้อมูลใน
การจัดท าเค้าโครง  กรอบนโยบาย  ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล 
  ๔.๔ จัดท าเอกสารเพ่ือก าหนดกรอบนโยบาย  ทิศทาง  และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง 
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๖. วิธีด าเนินการ 
  ๕.๑  การประชุมชี้แจงการจัดท าแผนพัฒนา   

๕.๒  การเก็บรวบรวมข้อมูล  และวิเคราะห์ข้อมูล (กระบวนการประชาคม)  
๕.๓  การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางแผนพัฒนาสี่ปี   

  ๕.๔  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปี  
  ๕.๕  การอนุมัติแผนและประกาศใช้แผน  
  ๕.๖  รวบรวมเอกสารจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  
  ในการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว มีองค์กรที่รับผิดชอบ  ได้แก่ ส านัก
ปลัดเทศบาล หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล รวมถึง กอง/งานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ๑๕,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ เทศบาลต าบลแม่สะเรียงจะมีแผนการพัฒนา เพ่ือก าหนดกรอบ/แนวทางและแสดง
ให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของเทศบาลในการพัฒนาในอนาคต 

๑๐.๒ เทศบาลต าบลแม่สะเรียงจะมีแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ือน าไปปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑๐.๓ เทศบาลต าบลแม่สะเรียงจะมีแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติใน
การด าเนินการพัฒนาในช่วงสี่ปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
********************************** 
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ล าดับที ่ ๒ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ก าหนดให้
มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณใดที่แล้ว
เสร็จให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีคณะกรรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น และสภาท้องถิ่นทราบเพื่อเป็น
ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด ประกอบกับ กระทรวงมหาดไทย ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับหมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณส านักปลัดเทศบาล 
จึงได้จัดท าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีขึ้น ซึ่งประกอบด้วยการประเมินผลของ
คณะกรรมการ ๒ คณะ คือ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และคณะกรรมการประเมินการบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี เพ่ือติดตาม ประเมินผล ช่วยเหลือ และให้ค าแนะน าแก่องค์กร/ชุมชน เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการโครงการ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพและประสิทธิผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
มากยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่การบริหารจัดการที่ดีและเข้มแข็งต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
       ๓.๑ เพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 
  ๓.๒ เพ่ือติดตามประเมินผลการบริหารจัดการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เทศบาลต าบลแม่สะเรียงและชุมชนในเขตเทศบาลต าบลแม่สะเรียง ตลอดจนผู้รับผิดชอบใน
การบริหารจัดการโครงการแต่ละโครงการ   

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ศึกษาแนวทางการด าเนินการ 
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  ๖.๒ จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารอนุมัติ 
  ๖.๓ ประสานผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียดโครงการ ผลการใช้
จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินการ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับรอรับการตรวจจากคณะกรรมการฯ 
  ๖.๔ จัดประชุมคณะกรรมการ ทั้ง ๒ คณะ เพ่ือก าหนดแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผล ส าหรับการ ติดตามและประเมินผลในโครงการแต่ละโครงการ 
  ๖.๕ จัดท าแบบติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ 
  ๖.๖ ด าเนินการติดตามและประเมินผล (โดยใช้แบบประเมินจากเอกสารและการลงพ้ืนที่
ของคณะกรมการ) 
  ๖.๗ สรุปผลการด าเนินงาน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ๑๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  งานติดตามและประเมินผล  ฝ่ายแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ผู้บริหาร ประธานชุมชนและชุมชน  มีข้อมูลส าหรับใช้พิจารณาในการวางแผน
พัฒนาองค์กรของตนเองในอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑๐.๒ องค์กร/ชุมชนสามารถใช้หลักเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องชี้วัด
ส าหรับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองได้ 
  ๑๐.๓ องค์กร/ชุมชนสามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 

************************************************ 
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มิตทิี่ ๔  
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ภารกิจตามมิติที่ ๔.๑  
มีการจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
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ล าดับที ่ ๑ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “การจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน” 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.๒๕๔๔ ก าหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุม และติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน
ตามที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน 
แล้วแต่กรณี ตามรูปแบบการจัดท ารายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๖ โดยการจัดส่งเฉพาะหนังสือรับรองการ
ประเมินผลการควบคุมภายในเพียงฉบับเดียว ส าหรับรายงานอ่ืนให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยรับตรวจ เพ่ือให้หัวหน้า
ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องเรียกดูและสอบทาน 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ของเทศบาลต าบล          
แม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน จึงได้ด าเนินการจัดท ารายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ได้มีการจัดท า
และรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี เพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบ และควบคุมภายในของหน่วยงาน 

๓. วัตถุประสงค์ 
       ๓.๑ เพ่ือให้มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง      
มีการด าเนินงานเป็นไปอย่างอิสระ 
  ๓.๒ เพ่ือให้มีการจัดวางระบบการตรวจสอบภายในที่สามารถตรวจสอบ ยับยั้ง หรือป้องกัน
การทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๓ เพ่ือรายงานผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีทราบ
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน ตามแบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  หน่วยรับตรวจ จ านวน ๕ หน่วยรับตรวจ ประกอบด้วย 
  ๑. ส านักปลัดเทศบาล 
  ๒. กองคลัง 
  ๓. กองช่าง 
  ๔. กองการศึกษา 
  ๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง (ระดับองค์กร) 
  ๖.๒ แจ้งหน่วยรับตรวจ สังกัดเทศบาลต าบลแม่สะเรียง ปรับปรุงค าสั่งคณะกรรมการจัด
วางระบบควบคุมภายในและคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตลอดจนการปรับปรุง
ค าสั่งแบ่งงานภายในของหน่วยรับตรวจให้เป็นปัจจุบัน (ระดับส่วนงานย่อย) 
  ๖.๓ ให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานการติดตาม
ประเมินผลตามระเบียบฯ (ข้อ๖) ระดับส่วนงานย่อย (ส านัก/กอง) ตามแบบ ปย.๑ , แบบ ปย.๒ ส่งให้ฝ่าย
เลขานุการฯ งานควบคุมภายใน ส านักปลัดเทศบาล ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี เพ่ือการรวบรวม
รายงานดังกล่าวเสนอนายกเทศมนตรีต าบลแม่สะเรียง ตามแบบ ปอ.๒ ,ปอ.๓ และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ตามแบบ 
ปอ.๑ ต่อไป 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  งานควบคุมภายใน  ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลแม่สะเรียงมีการ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างอิสระ 

๑๐.๒ มีการจัดวางระบบการตรวจสอบภายในที่สามารถลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกัน
และลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน อีกท้ังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

********************************* 
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ล าดับที ่ ๒ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลแม่สะเรียง” 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ก าหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุม และติดตามประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งทั้งนี้ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัด
วางระบบควบคุมภายในด้านต่าง ๆ ที่ก าหนดวางไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากเหตุแห่งสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจทีเ่ปลี่ยนแปลงไป  
  เพราะฉะนั้น การควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ เกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ได้ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (Monitoring) เพ่ือให้ความมั่นใจว่า
ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายในที่จัดวางไว้อยู่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือที่จะได้มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงการควบคุมภายในตามความเหมาะสม  

๓. วัตถุประสงค์ 
       ๓.๑ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
  ๓.๒ เพ่ือให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน 
  ๓.๓ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  หน่วยรับตรวจ จ านวน ๕ หน่วยรับตรวจ ประกอบด้วย 
  ๑. ส านักปลัดเทศบาล 
  ๒. กองคลัง 
  ๓. กองช่าง 
  ๔. กองการศึกษา 
  ๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 
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๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
การปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาของเทศบาล
ต าบลแม่สะเรียง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๖.๒ รวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อสรุปข้อมูล 
  ๖.๓ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  งานควบคุมภายใน  ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล  
การสินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วย 

๑๐.๒ การจัดท ารายงานทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา 

๑๐.๓ การปฏิบัติเป็นไปตามตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกีย่วข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน  

********************************* 
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มิตทิี่ ๔  
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ภารกิจตามมิติที่ ๔.๒  
การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ 

ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
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ล าดับที ่ ๑ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กรจึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดื อน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลแม่สะเรียงเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

๓. วัตถุประสงค์ 
       ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
  ๓.๒ เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ  แต่งตั้ง การโอน 
ย้าย 

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน 
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย เพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

- ประชาสัมพันธ์การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.ท.จ.อ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในพ้ืนทีท่ราบโดยการประกาศเสียงตามสาย 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๑๐๒ 
 

  - ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง         
  - ติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง         
  - การบรรจุ แต่งตั้ง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด 
(ก.ท.จ.) ก่อน 
  - ออกค าสั่งการบรรจุ แต่งตั้ง ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาลต าบลแม่สะเรียงได้รับทราบมติ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) 
  ๖.๒ การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
  - แจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต าแหน่ง 
  - ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.ท.จ. รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายใน
พ้ืนทีท่ราบโดยการประกาศเสียงตามสาย  

- ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง         
  - ก าหนดขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต าแหน่ง 
  - แต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
  - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบ
การด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
  - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) ก่อน 
  - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลแม่สะเรียงจะออก
ค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาลต าบลแม่สะเรียง รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด 
(ก.ท.จ.) 
  ๖.๓ การเลื่อนข้ันเงินเดือน 

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
  - จัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงานและประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรในหน่วยงานทราบ 
  - แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
  - ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
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  - แจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
  - นายกเทศมนตรอีอกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 
  ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
 

************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๑๐๔ 
 

 
 

ล าดับที ่ ๒ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ -การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง” 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
  การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็น รายรับ 
จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ                 
จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง จึงได้มีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้การรับ-จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย 
ของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง      

๓. วัตถุประสงค์ 
       ๓.๑ เพ่ือให้การรับ-จ่ายเงินของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
  ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงข้อมูลการด าเนินโครงการและการใช้งบประมาณของ
เทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้อมูลการด าเนินโครงการและการใช้งบประมาณของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ แต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณประจ าปี 
  ๖.๒ แต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้า 
ร่วมเป็นกรรมการ 
  ๖.๓ สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง ให้ประชาชนทราบทางช่องทาง
ต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย  
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  งานการเงินและบัญชี กองคลัง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 
  มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน 

ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ-จ่ายเงินของเทศบาลต าบล  
แม่สะเรียง ท าให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 

************************** 
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ล าดับที ่ ๓ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการตรวจรับงานจ้าง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ วางรากฐานของธรรมาภิบาล โดยมี
หลักการที่ส าคัญ ได้แก่ การสร้างความโปร่งใส การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน    
ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การร่วมรับรู้ ร่วมคิดจนถึงร่วมด าเนินการ ร่วมตรวจสอบครอบคลุมทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับชาติไปจนถึงระดับท้องถิ่นชุมชน ดังนั้นบุคคลผู้เป็นเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ และประชาชนทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการไปตามกฎหมาย
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในส่วนของเทศบาล
ต าบลแม่สะเรียงเอง ก็ได้จัดระบบงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นส าคัญ โปร่ งใสและ
ตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของท้องถิ่น ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าทางภารกิจ  เพ่ือสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและผลประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ 
  อนึ่ง โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการตรวจรับงานจ้าง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  ได้ด าเนินการเพื่อให้
สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมถึงฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ข้อ ๒๘) โดยให้ชุมชนหรือประชาคมในพ้ืนที่ด าเนินการร่วมเป็น
คณะกรรมการด้วยอย่างน้อย ๓ คน 

๓. วัตถุประสงค์ 
       ๓.๑ เพ่ือให้พนักงานและตัวแทนภาคประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการ ขั้นตอนในการตรวจรับ
งานจ้าง 
  ๓.๒ เพ่ือสร้างความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของงานแต่ละโครงการ 
  ๓.๓ เพ่ือให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมถึงฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๓.๔ เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับทราบการปฏิบัติงานของโครงการต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานเทศบาล  และตัวแทนภาคประชาชนที่เป็นตัวแทนของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาล 

ต าบลแม่สะเรียง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๑๐๗ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ จัดท าโครงการและแผนงานให้ผู้บริหารพิจารณาในการด าเนินงาน 
  ๖.๒ บรรยายและตอบข้อซักถาม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ๑๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ท าให้พนักงานเทศบาล และผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่สะเรียงทราบ
และเข้าใจวิธีการ ขั้นตอน ในการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างภายใต้ระเบียบก าหนด และตระหนักถึง
ผลประโยชน์ที่ส่วนราชการจะได้รับเป็นส าคัญ 
   ๑๐.๒ สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่ผู้ตรวจการจ้างในเรื่องของการมี
ส่วนร่วมและความรับผิดชอบในหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ได้รับความไว้วางใจของคนในชุมชน  
   ๑๐.๓ ท าให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง เกิดความโปร่งใสในการตรวจรับงาน 
   ๑๐.๔ ท าให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

 
************************** 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๑๐๘ 
 

 
 
 
 
 
 

มิตทิี่ ๔  
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ภารกิจตามมิติที่ ๔.๓  
การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๑๐๙ 
 

 
 

ล าดับที ่ ๑ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่สะเรียง” 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่
จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่หมู่บ้านจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรม
เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่เทศบาลต าบลแม่สะเรียงได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลมีความรู้และ
ทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลแม่สะเรียง  จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาเทศบาลให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาต่อยอดในท้องถิ่นของ
ตนเอง ให้มีความเจริญก้าวหน้า 

๓. วัตถุประสงค์ 
       ๓.๑ เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าใจในบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ 
  ๓.๒ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้อง เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย ของทางราชการ 
  ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์กร และหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 
  ๖.๒ พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตร แล้วด าเนินการเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา
เพ่ือส่งสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดย
ส านัก/กองงานที่รับผิดชอบ 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๑๑๐ 
 

  ๖.๓ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภาทราบ 
  ๖.๔ งานการเจ้าหน้าที่ด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาเทศบาล แล้ว
รายงานเสนอนายกเทศมนตรีต าบลแม่สะเรียงทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  งานการเจ้าหน้าที่และงานกิจการสภา  ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่สะเรียง จ านวน ๑๒ คน ได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพในการ
น าพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  ผลลัพธ์ 
  - สมาชิกสภาเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและอ านาจหน้าที่ของตน 
  - การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ของ
ทางราชการ 
  - สมาชิกสภาเทศบาลได้เรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือน ามาปรับ
ใช้กับท้องถิ่นของตนเอง 
 
 

****************************** 
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ล าดับที ่ ๒ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “การตั้งกระทู้ถาม เพ่ือการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร” 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การด าเนินการตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
จัดบริการสาธารณะต่าง ๆ รวมทั้งแนวการพัฒนาสอดคล้องกับสภาพความเป็นไปตามความต้องการ รวมทั้ง
ปัญหาของแต่ละท้องถิ่นให้มากที่สุด การให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นนั้นเป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดให้มี
บริการสาธารณะต่าง ๆ รวมทั้งการก าหนดทิศทางการพัฒนาของท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเองให้มีอิสระในการ
บริหารจัดการ ตลอดจนด าเนินกิจการต่างๆ ได้เอง เพื่อผลประโยชน์แห่งท้องถิ่นนั้นๆ นี่คือ กลไกส าคัญประการ
หนึ่งในการพัฒนาการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้การด าเนินการบริการสาธารณะของผู้บริหารท้องถิ่น
นั้นได้ด าเนินการตามแนวนโยบายและความต้องการของพ้ืนที่ ผ่านกระบวนการตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ในการใช้งบประมาณหรือการด าเนินกิจกรรมใดๆของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการถ่วงดุล เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบที่เป็นระบบ ความโปร่งใส และความคุ้มค่าตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยผ่านกระบวนการของสภาเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 
  เพ่ือเป็นการตรวจสอบและการป้องกันการทุจริตในการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆของ
เทศบาลต าบลแม่สะเรียง ผ่านกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติโดยการท าหน้าที่ของสภาเทศบาลต าบล          
แม่สะเรียง จึงได้มีการก าหนดมาตรการการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของระเบียบกฎหมาย การปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลและตัวแทนของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล       
แม่สะเรียง รวมถึงการถ่วงดุลอ านาจของคณะผู้บริหารและการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติโดยผ่านกระบวนการ
ของสภาเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๓. วัตถุประสงค์ 
       ๓.๑ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ เกิดความเข้าใจ ปลุกจิตส านึกในการป้องกันการทุจริต
และตรวจสอบการท างานของผู้บริหาร 
  ๓.๒ เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลการท างานระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ 
  ๓.๓ เพ่ือให้การด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง  ๆเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายก าหนดไว้ 
  ๓.๔ เพ่ือเป็นการคงไว้และสร้างจริยธรรมในบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่สมาชิกสภา
และผู้บริหารของเทศบาล 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

- คณะผู้บริหารได้รับการตรวจสอบการท างานและการบริหารงบประมาณ 
- การปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติโดยสภาเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- การด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆของเทศบาลต าบลแม่สะเรียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกิดความคุ้มค่า เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบ กฎหมายให้กับสมาชิกสภาฯ ให้ทราบบทบาท
หน้าที่ต่างๆ ของตน 
  ๖.๒ การเสนอร่างเทศบัญญัติ/กระทู้ถาม/การเสนอญัตติ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
  ๖.๓ การจัดตั้งคณะกรรมการท้องถิ่นต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  งานกิจการสภา  ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ เกิดความเข้าใจ ปลุกจิตส านึกในการป้องกันการทุจริตและ
ตรวจสอบการท างานของผู้บริหาร 
  ๑๐.๒ เกิดการถ่วงดุลการท างานระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ 
  ๑๐.๓ การด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนดไว้ 
  ๑๐.๔ เกิดคุณธรรมจริยธรรมในบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาและผู้บริหาร
ของเทศบาล 
 

****************************** 
 
 
 

 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๑๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 

มิตทิี่ ๔  
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ภารกิจตามมิติที่ ๔.๔  
เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)และบูรณาการทุกภาคส่วน 

เพ่ือต่อต้านการทุจริต 
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ล าดับที ่ ๑ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต” 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๐ 
วรรคสอง ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก 
ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
  ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับ
ท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ฉะนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นที่
จะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุน
และร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็น
การเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วม
ตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในท้องถิ่นของตน 
  เทศบาลต าบลแม่สะเรียงเห็นว่า การสร้างเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท า
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน
ของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง  และมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

๓. วัตถุประสงค์ 
     ๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 

๓.๒ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

๓.๓ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่ของตนเอง         
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบล
แม่สะเรียง เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 
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๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริตเทศบาลต าบลแม่สะเรียง         

๖.๒ จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ ในเขตเทศบาลต าบลแม่สะเรียง เพ่ือจัดท า
บันทึกข้อตกลง MOU ในการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่าย 

๖.๓ เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาล
ต าบลแม่สะเรียง ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
๑๐.๒ ทุกภาคส่วนได้เกิดจิตส านึกและตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นใน

องค์กร 
๑๐.๓ เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นท่ี 
 

********************************************** 
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ล าดับที ่ ๒ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในพ้ืนที่” 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ได้ก าหนดให้รัฐต้อง
ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติ   
มิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้
ความรู้ ต่อต้านหรือชี้เบาะแสโดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการปลุกกระแสการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรมให้
กลับคืนมาสู่สังคมไทย เพ่ือยืนหยัดต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง เนื่องจากปัญหาการทุจริตในปัจจุบันเริ่มทวี
ความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เทศบาลต าบลแม่สะเรียงจึงเล็งเห็นว่า การกระตุ้นด้วยการรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ด้วยการเคารพกฎหมาย  กฎ  และระเบียบ ซึ่งถือเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา          
การพัฒนา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

๓. วัตถุประสงค์ 

     ๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมา   
ภิบาล  

๓.๒ เพ่ือส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ   

๓.๓  เ พ่ื อสร้ า งกล ไก ในการ เฝ้ า ระวั ง  สอดส่ อ ง  ดู แล  ติ ดตามการกระท า กา ร                                          
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบล
แม่สะเรียง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง หน้า ๑๑๗ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือให้องค์กรทุกภาคส่วนรวมทั้งภาคประชาชนได้
เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ผ่านทางเว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ป้าย เสียงตามสาย หรือช่องทางอ่ืนๆ   

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ ท าให้หน่วยงานภาครัฐมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อ
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ 

๑๐.๒ ท าให้ภาคประชาชนเขตพ้ืนที่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนและมีส่วนร่วมในการ
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๑๐.๓ เกิดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการเฝ้าระวังสอดส่อง ดูแล ติดตามการกระท าการ                                          
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 

********************************************** 
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