
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สวนราชการ สํานักงานเทศบาลตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนการปรับเปล่ียนฐานความคิดของคนในทุกภาคสวนในการรกัษาประโยชนสาธารณะ

มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย งบประมาณ การดําเนินการ ผลสําเร็จ

ดําเนินการ ไมได

ดําเนินการ

๑.สงเสริมการดําเนินชีวติตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพยีง

โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิต

ตามแนวทางพระราชดําริ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

จํานวนโครงการท่ี

จัดอบรมใหความรู

ตามหลักปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพยีง

ไมนอยกวา ๑

โครงการ

๕๐,๐๐๐
P

ดําเนินโครงการที่เกีย่วของ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง จํานวน ๑

โครงการ

๒.สงเสริมการใชและกําหนด
บทลงโทษในประมวลจริยธรรม
แกทุกภาคสวนและกํากบัดูแล
การประพฤติใหเปนไปตามหลัก
ประมวลจริยธรรม

โครงการปลูกจิตสาํนึกตอตาน
การทุจริตคอรัปช่ัน

จํานวนผูเขารวม
อบรมในโครงการ

ประชาชนในพ้ืนที่
จํานวน ๘๐ คน

๒๐,๐๐๐
P

ไมมีการฝกอบรม

๓.ใชการศึกษาและศาสนาเปน
เคร่ืองมือในการปลูกฝงจิตสํานึก
และคานิยมที่ดีในการตอตานการ
ทุจริตใหแกเด็ก เยาวชน เจาหนาที่
ของรัฐ และผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง เพื่อนําไปสูการปฏิรูป
การเมืองและสังคมใหเอ้ือตอการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต

โครงการคายเด็กและเยาวชน
ตําบลแมหลาย

โครงการพฒันาศักยภาพฯ คณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนกังานเทศบาล

จํานวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเขารวม
อบรมในโครงการ

จํานวนผูเขารวม
อบรมในโครงการ

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลจํานวน ๑๐๐
คน

ผูบริหาร, สท.พนง.
เทศบาล
จํานวน ๗๐ คน

๑๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

P

P

มีการปรบัจํานวนเปาหมาย
ในโครงการเปน ๕๐ คน โดย
มีผูเขารวมตามท่ีกําหนดไว

มีผูเขารวมโครงการตาม
เปาหมายที่กําหนด

๔.ดูแลคณุภาพชีวิตและรายได
ของเจาหนาที่ของรัฐและ
ขาราชการ

การตั้งงบคาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

การเสนอขอรับการ
ประเมินประสิทธิภาพ
และ ประสิทธิผล

 ๖๘,๐๐๐
P

ไมมีการเสนอขอรับการ
ประเมินฯ



๒

ยุทธศาสตรท่ี ๒ บรูณาการการทํางานของหนวยงานในการตอตานการทุจริตและพัฒนาเครือขายในประเทศ

มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย งบประมาณ การดําเนินการ ผลสําเร็จ

ดําเนินการ ไมได

ดําเนินการ

๑.ประสานการทํางานและการ
บริหาร ระหวางองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ

โครงการเผยแพรใหความรูดาน
กฎหมาย

จํานวนผูเขารวม
อบรมในโครงการ

ประชาชนในเขต
เทศบาลจํานวน ๘๐
คน

๓๐,๐๐๐
P

มีผูเขารวมโครงการตาม
เปาหมายที่กําหนด

๒.สรางความเขมแข็งการบูรณา
การความรวมมือระหวางภาคี
เครือขาย หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และประชาชนในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

การแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขา
รวมเปนคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง

ประกาศแตงตั้ง
ตัวแทนประชาคม
เปนคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดซ้ือจัด
จาง

ตัวแทนประชาคม
หมูบานในเขตตําบล
แมหลาย

-
P

ภาคประชาชนมีสวนรวม
ในการดําเนินงานและ
ตรวจสอบการดาํเนินงาน
ของเทศบาล

๓.พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

จํานวนท่ีดินท่ีมีการ
โอนกรรมสิทธ์ิ
เปลี่ยนแปลง ซื้อขาย
แบงแยก ในเขต
เทศบาลตําบล
แมหลาย

เขตพื้นทีเ่ทศบาล
ตําบลแมหลาย

๕๐,๐๐๐
P การเพ่ิม ปรบัปรุงและลง

ขอมูล ในฐานขอมูลแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินมีความถูกตอง

๔.ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ
และการบังคับใชกฎหมาย
รวมถึงการพัฒนาระเบยีบ
หลักเกณฑขอบงัคับในแตละ
หนวยงานหลักในการตอตานการ
ทุจริตใหสอดคลองกัน

การจัดทําขอตกลงวาดวยความ
รวมมือในการปองกันและ
ตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน

มีบันทึกขอตกลงฯ
ระหวางพนักงาน
เทศบาลและผูบริหาร

พนกังานเทศบาล
และผูบริหารเทศบาล
ตําบลแมหลาย

-
P

มีการจัดทําบันทึก
ขอตกลงฯ ในการตอตาน
การทุจริต



๓

ยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

มาตรการ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย งบประมาณ การดําเนินการ ผลสําเร็จ

ดําเนินการ ไมได

ดําเนินการ

๑.สงเสริมและสนบัสนนุการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนามาตรการและ
เคร่ืองมือในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

โครงการตําบลสุขภาวะ จํานวนหมูบานใน
พื้นที่ เกิดระบบการ
สนับสนุนการดูแล
สุขภาพในพ้ืนท่ี

หมูบานในเขตตําบล
แมหลาย

- P  เกิดระบบการสนับสนุน
การดูแลสุขภาพในทุก
หมูบาน

๒.สรางเสรมิระบบแจงเบาะแส
และการคุมครองพยานการ
เสริมสรางศกัยภาพและการมสีวน
รวมในการแกไขปญหาทุจริตใหกบั
ภาคีเครือขายภาคประชาสังคม
และประชาชนเพ่ือใหเกิดความ
เชื่อมั่น

โครงการจัดตัง้ศูนย
ยุตธิรรมชมุชนเทศบาล
ตําบลแมหลาย

มีการจัดต้ังศูนย
ยุติธรรมชุมชนและ
มีคณะกรรมการ
ดําเนินการ

ศูนยยุติธรรมชุมชน
๑ แหง

- P  มีการแตงต้ัง
คณะกรรมการและ
จัดต้ังศูนยยุติธรรม
ชุมชนเทศบาลตําบล
แมหลาย

๓.สรางเสรมิระบบเรือ่งรองเรียน
ใหกับองคกรตามรัฐธรรมนญูที่
ตอตานการทจุริต

การจัดตั้งศูนยดํารงธรรม
ระดับตําบล

รอยละของเรื่อง
ไดรับการแกปญหา

ดําเนินการ
รอยละ ๑๐๐ ของ
เรื่องรองเรียน

- P  ไดรับการแกไขปญหาใน
เรื่องที่มีการรองเรียน
ตามข้ันตอนทุกเร่ือง



๔

ยุทธศาสตรท่ี ๔ เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต ใหกับบุคลากรทุกภาคสวน

มาตรการ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ตัวช้ีวัดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย งบประมาณ การดําเนินการ หมายเหตุ
ดําเนินการ ไมได

ดําเนินการ

๑.สรางองคความรูในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตโดยการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนา

การจัดใหมีชองทางที่
ประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารของเทศบาลตําบล
แมหลาย

จํานวนชองทางใน
การเผยแพรขอมูล
ขาวสารของ
หนวยงาน

ชองทางเผยแพรไม
นอยกวา ๗

- P  มีชองทางที่ประชาชน
เขาถึงขอมลูขาวสาร
ของเทศบาล ไมนอย
กวา ๗ ชองทาง

๒.พัฒนาระบบการจัดการองค
ความรู

โครงการจัดงานวนั
เทศบาล

จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมในโครงการ

ผูบริหาร, สท.
พนง.เทศบาล
จํานวน ๗๐ คน

๑๕,๐๐๐ P  มีผูเขารวมอบรมตาม
เปาหมายท่ีกําหนด

๓.สรางบุคลากรเช่ียวชาญเฉพาะ
สาขาสาํหรับตรวจสอบและ
ปราบปรามการทุจริตรายสาขา

การจดัสงบุคลากรเขารับ
การฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะความรูในการ
ปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

จํานวนบุคลากรท่ี
จัดสงเขารบัการ
อบรม

อยางนอย ๒ คนตอป ๑๐๐,๐๐๐ P  ไดจัดสงบุคลากรเขา
รวมอบรมตามเปาหมาย
ท่ีกําหนด

๔.จัดตั้งศูนยการเรียนรูการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต

จัดต้ังศูนยรบัปรึกษาให
ความชวยเหลือทาง
กฎหมายแกประชาชน
เทศบาลตําบลแมหลาย

รอยละของผูเขารับ
การปรึกษาดาน
กฎหมาย

ดําเนินการ
รอยละ ๑๐๐ ของผู
เขารับการปรึกษา

- P  ไดใหความชวยเหลอืแก
ผูเขารับการปรึกษาดาน
กฏหมายทุกเรื่อง


