แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของเทศบาลตําบลแมหลาย

จัดทําโดย
เทศบาลตําบลแมหลาย
อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร

แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตําบลแมหลาย
หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลแมหลายเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะเปนผูใชอํานาจรัฐในการปกครองและ
บริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะดานตาง ๆ ซึ่งดําเนินการ
แกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใหแกคนในทองถิ่น เปนองคกรที่มีความใกลชิดกับประชาชนและมีความเขาใจในสภาพ
และรับรูถึงสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นภายในทองถิ่น ทั้งนี้การปฏิบัติงานและการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นยอมอาจสงผลกระทบตอชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวย
กฎหมาย รวมทั้ง ปญหาการทุจริตอันเปนปญ หาของสัง คมไทยที่เกิดขึ้นมาเปนเวลานานและนับวันยิ่งทวีความ
รุนแรงมากขึ้น ซึ่ง ทางคณะรัก ษาความสงบแหง ชาติ หรือ คสช. ตามคําสั่ง คณะรัก ษาความสงบแหงชาติ ที่
69/2557 เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ
กําหนดมาตรการหรือแนวทางการแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และการสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการ
ทุจริตขึ้นได ประกอบนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินโดยหลักธรรมาภิบาล
และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล
ดังนั้น เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติในการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เปนไปอยางมีประสิท ธิภาพ และใหส อดคลอ งกับ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตามที่
คณะกรรมการปอ งกันและปราบปรามการทุจ ริตแหง ชาติ เสนอและให ห นวยงานภาครัฐ แปลงแนวทางและ
มาตรการสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป เทศบาลตําบล
แมหลาย จึงไดจัดทําแผนปฏิบตั ิการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ เพื่อ เปนมาตรการแนวทางการปอ งกันและแกไขปญ หาการทุจ ริตประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบล
แมหลาย ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 256๒ และเพื่อใหทุกหนวยงานในเทศบาลตําบลแมหลาย ใชเปนกรอบ
แนวทางในการดํา เนิ นการป อ งกันและปราบปรามการทุ จ ริต ทั้ ง นี้ไ ดมุ ง เน นใหก ารดํ าเนินการปอ งกัน และ
ปราบปรามการทุจ ริตของเทศบาลตําบลแมห ลายเปนไปอยางตอ เนื่อ ง สรางระบบราชการที่มีความโปรง ใส
จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุม คา เปดเผยขอมูล
ขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวน
รวมในการรณรงคและปลูกจิตสํานึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่รัฐ ซึ่งเปนเรื่องที่สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และเพื่อบรรลุวิสัยทัศนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่กําหนดไววา "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต''

๒

วัตถุประสงค
๑. เพื่อ จัดทําแผนปฏิบัติก ารปอ งกันและปราบปรามการทุจ ริตของเทศบาลตําบลแมห ลาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. เพี่อเสริมสรางใหผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการและเจาหนาทีทุกระดับในเทศบาลตําบล
แมหลาย มีจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล ประพฤติตนและปฏิบัติงานดวยความ
โปรงใส ชื่อสัตยสุจริต ถูกตองตามหลักกฎหมาย มีจิตสํานึกในการใหบริการตอหนวยงานและประชาชนผูรับบริการ
๓. เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมหลาย
๔. เพื่อใหภาครัฐและภาคประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและเฝาระวังพฤติกรรมในการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอยางจริงจัง
๕. เพื่อเชื่อมโยงกันระหวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนการดําเนินงานประจําป กับ
แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๖. เพื่อปลูกฝงสรางจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มี
จิตสํานึกที่ดีในการใหบริการ ปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต เปนธรรม และ เสมอภาค ทําใหการบริหาร
ราชการเกิดความโปรงใส ตลอดจนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม ในการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
เปาหมาย
1. ขาราชการทั้งฝายการเมืองและฝายประจําของเทศบาลตําบลแมหลาย ตลอดจนประชาชน มีจิตสํานึก
ในเรื่องของความชื่อสัตย สุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชตําแหนงหนาที่ไปในทางที่มิชอบ ทุกฝาย
2. เทศบาลตําบลแมหลาย มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกีย่ วกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของราชการ และเจาหนาที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ อยางรวดเร็ว โปรงใส
มิใหขาราชการอื่นใชเปนเยี่ยงอยาง
3. หนวยงานสามารถประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ
4. เทศบาลตําบลแมหลาย สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใช
อํานาจใหเหมาะสม
5. เทศบาลตําบลแมหลาย พัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประโยชนของการจัดทําแผน
1. คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลแมหลาย
มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน มีความชื่อสัตย สุจริต ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส
2. ประชาชนมีจิตสํานึกในการเห็นประโยชนของชุมชนและเฝาระวังการทุจริตของเทศบาลตําบลแมหลาย
3. มีร ะบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติง าน เพื่อ ใหงานมีประสิท ธิภาพและลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. สรางระบบในการจัดการกับการทุจริตใหเปนไปดวยความรวดเร็ว
5. พัฒนาและเสริมสรางบุคลากรและหนวยงานในการตอตานและปราบปรามการทุจริต
6. เทศบาลตําบลแมหลาย ไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวนราชการ ประชาชน ในการปองกันการทุจริต

๓

แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตําบลแมหลาย
มิติ
1. การสราง
สังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑.๑ การสรางจิตสํานึกและ
๑.๑.๑ โครงการบริหารงาน
ความ ตระหนักแกบุคลากร ทัง้ ตามหลักธรรมาภิบาล
ชาราชการการเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมือง ฝายสภา
ทองถิ่น และฝายประจําของ
องคกรปกครองสวน ทองถิ่น
๑.๑.๒ มาตรการสงเสริมการ
ปฏิบตั ิงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลตําบล
แมหลาย
๑.๑.๓ กิจกรรมใหความรู เรื่อง
ผลประโยชนทับซอนใหกับ
พนักงานเทศบาล ลูกจาง และ
พนักงานจางของเทศบาล
๑.๒ การสรางจิตสํานึกและ
๑.๒.๑ โครงการสรางจิตสํานึก
ความตระหนักแกประชาชนทุก และความตระหนักในการ
ภาคสวนในทองถิ่น
ตอตานการทุจริต

ตัวชี้วดั ผลสําเร็จและเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ

งบประมาณ
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐ ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น มีความรูความเขาใจ ใหความสําคัญ
บุคลากรขององคกร เขารวมไมนอย กับการปองกันและปราบปรามการ
กวารอยละ ๙๐
ทุจริต นําองคความรูตา งๆ ไป
ประยุกตใชในการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

หมายเหตุ
สํานักปลัดฯ

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน สํานักปลัดฯ
เทศบาล สามารถปฏิบตั ิงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบล
แมหลาย

-

มีการเผยแพรประชาสัมพันธ
ประมวลจริยธรรมตอองคกร และตอ
สาธารณชนใหมีสวนรวม รับรูและ
รวมติดตามตรวจสอบ

-

ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น มีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับ
สํานักปลัดฯ
บุคลากรขององคกร เขารวมไมนอย ซอน และมีความประพฤติปฏิบตั ิงาน
ไมยุงเกีย่ วกับผลประโยชนทับซอน
กวารอยละ ๙๐

๒๐,๐๐๐

พนักงานเทศบาล ผูนําหมูบาน กลุม
องคกร สถานศึกษา และประชาชน
เขารวมตามเปาหมายของโครงการ
ไมนอยกวารอยละ ๘๐

เกิดจิตสํานึกและนําความรูที่ไดรับไป สํานักปลัดฯ
ยึดถือปฏิบตั ิ สรางความเชื่อมั่นใหแก
ประชาชนและสรางภาพลักษณ
“ขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด”

๔

มิติ
1. การสราง
สังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต
(ตอ)

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑.๒ การสรางจิตสํานึกและ
๑.๒.๒ โครงการออกใหบริการ
ความตระหนักแกประชาชนทุก รับยื่นแบบแสดงรายการทีด่ ิน
ภาคสวนในทองถิ่น
(ภ.บ.ท.๕)
(ตอ)
๑.๒.๓ โครงการฝกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพคณะกรรมการชุมชน
กลุมสตรีอาสาดูแลชุมชนและ
กลุมอาชีพ
๑.๓ สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและเยาวชน

ตัวชี้วดั ผลสําเร็จและเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

งบประมาณ
ตัวชี้วดั
(บาท)
ออกใหบริการรับยื่นแบบแสดง
รายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจําป
๒๕๖๒ ไดครบทัง้ ๘ หมูบา น

ผลลัพธ

หมายเหตุ

จัดเก็บขอมูลถูกตอง ครบถวน และ
เรียบรอยทุกหมูบาน เปนการเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัตงิ านของเทศบาล

กองคลัง

๔๕,๐๐๐

ตัวแทนกลุมสตรีอาสา กลุมอาชีพ
เขารวมตามเปาหมายของโครงการ
ไมนอยกวารอยละ ๘๐

สามารถนําความรูและประสบการณ
ที่ไดรับมาปรับใชกับชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กอง
การศึกษา

๑.๓.๑ โครงการคายเด็กและ
เยาวชนตําบลแมหลาย

๑๐๐,๐๐๐

เด็กเยาวชนตําบลแมหลาย เขารวม
ตามเปาหมายของโครงการ ไมนอย
กวารอยละ ๘๐

ไดเรียนรูผานกระบวนการพัฒนา
ทักษะชีวิตผานกิจกรรมคาย มี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี อยูในชุมชนอยางมี
ความสุข

กอง
การศึกษา

๑.๓.๒ โครงการอบรมครูพี่
เลี้ยงเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมเด็ก
กอนวัยเรียนเปลีย่ น Mindset

๕๐,๐๐๐

ครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาและเด็กกอน ความรู ความเขาใจ สามารถ
วัยเรียน เขารวมตามเปาหมายของ ถายทอดคานิยมความซื่อสัตย
คุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝง
โครงการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
พฤติกรรมที่ดแี กเด็กกอนวัยเรียนได

กอง
การศึกษา

๑.๓.๓ โครงการรวมพลังคลื่น
ลูกใหมเด็กเยาวชน ลด ละ เลิก
ยาเสพติด “จิตอาสาทําดี”

๒๕,๐๐๐

เด็กเยาวชนตําบลแมหลาย เขารวม
ตามเปาหมายของโครงการ ไมนอย
กวารอยละ ๘๐

มีความรูความเขาใจในการลด ละ
เลิกยาเสพติด ดวยกิจกรรมจิตอาสา
ทําดี

กอง
การศึกษา

๕

มิติ
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ตัวชี้วดั ผลสําเร็จและเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
งบประมาณ
หมายเหตุ
ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
ผลลั
พ
ธ
(บาท)
ออกประกาศเจตจํานงการตอตาน
การบริหารราชการขององคกร
สํานักปลัดฯ
การทุจริตของผูบริหาร ตอ
ปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส
หนวยงาน/สาธารณะชน และมี
สามารถปองกันการทุจริตของ
แผนปฏิบตั ิการปองกันการทุจริตของ บุคลากร องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อปท. ๔ ป
ได

2.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร

๒.๑ กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงตอตานการทุจริตของ
ผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

๒.๒ มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ

๒.๒.๑ มาตรการการสราง
ความโปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล (ถือปฏิบตั ิตามระเบียบ)

-

มีการจัดทํามาตรการดานการบริหาร ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดาน สํานักปลัดฯ
บุคคลของเทศบาล
บริหารงานบุคคลของเทศบาล
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมี
ความโปรงใส

๒.๒.๒ (๑) กิจกรรมควบคุม
การเบิกจายเงินตามเทศ
บัญญัตงิ บประมาณรายจาย
ประจําป

-

บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจาย

มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติ
ตามระเบียบ ประกาศ เกิดความ
คุมคา ลดขอผิดพลาดในการ
ปฏิบตั ิงาน

กองคลัง

๒.๒.๒ (๒) โครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อจัดจาง

-

เผยแพรขอมูลขาวสารเกีย่ วกับการ
จัดซื้อจัดจางไดไมนอยกวา 3
ชองทาง

ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสาร
การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส
ลดปญหาการรองเรียนการทุจริต

กองคลัง

๒.๒.๓ มาตรการปองกันการ
ทุจริตและสรางความโปรงใสใน
การดําเนินงานทะเบียนและ
บัตรประจําตัวประชาชน

-

สํานักปลัดฯ
ประชาชนไดรับความพึงพอใจในการ สรางความโปรงใสในการบริการ
ใหบริการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
สาธารณะใหประชาชนไดรับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบตั ิ

๖

มิติ
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต
(ตอ)

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒.๓ มาตรการการใชดุลยพินิจ ๒.๓.๑ กิจกรรมการลดขั้นตอน
และใชอํานาจหนาที่ใหเปนไป การปฏิบตั ิงาน
ตามหลักการบริหารจัดการ
บานเมืองทีด่ ี
๒.๓.๒ มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต สัง่ การ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตั ิ
ราชการ
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการดําเนิน
กิจการ การประพฤติปฏิบตั ิตน
ใหเปนที่ประจักษ

ตัวชี้วดั ผลสําเร็จและเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

งบประมาณ
หมายเหตุ
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ
(บาท)
ประชาชนไดรับความพึงพอใจในการ ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว สํานักปลัดฯ
ใหบริการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
ในการติดตอขอรับบริการ และมี
ความพึงพอใจในการใหบริการ
-

มีการออกคําสั่งการมอบอํานาจ
อนุมัติ อนุญาต สัง่ การ แตงตั้ง
มอบหมาย เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิราชการ

การบริหารราชการ การดําเนินงาน สํานักปลัดฯ
การปฏิบตั ิงานเกิดความคลองตัวและ
รวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความ
สะดวก และการใหบริการประชาชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒.๔.๑ กิจกรรมยกยองเชิดชู
เกียรติหนวยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏิบัตติ นใหเปนที่
ประจักษ

๒๐,๐๐๐

มีการคัดเลือกหนวยงานหรือบุคคล
ที่ประพฤติปฏิบัตติ นใหเปนที่
ประจักษ อยางนอย 3 หนวยงาน
หรือรายบุคคล

เปนการสรางขวัญและกําลังใจแก
หนวยงาน/บุคคลที่ไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติ

สํานักปลัดฯ

๒.๔.๒ กิจกรรมยกยองและเชิด
ชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน
องคกรดีเดน ผูทํา
คุณประโยชนหรือเขารวมใน
กิจกรรมของเทศบาลตําบล
แมหลาย

๒๐,๐๐๐

มีการคัดเลือกประเภทบุคคล
หนวยงาน และองคกรดีเดน ผูทํา
คุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรม
ของเทศบาล อยางนอย ๓ ประเภท

เปนการสรางขวัญและกําลังใจแก
บุคคล หนวยงาน และองคกรดีเดน
ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมใน
กิจกรรมของเทศบาล

สํานักปลัดฯ

๒.๔.๓ กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูปฏิบตั ติ ามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๒๐,๐๐๐

มีการคัดเลือกเกษตรกรผูปฏิบตั ติ าม ผูไดรับคัดเลือก ไดรับการแตงตัง้ เปน สํานักปลัดฯ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยางนอย วิทยากรประจําศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ กองการศึกษา
๑ ราย
พอเพียง

๗

มิติ

ภารกิจตามมิติ

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต
(ตอ)

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณี
ไดทราบ หรือรับแจง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต

๓. การสงเสริม
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน

๓.๑ จัดใหมแี ละเผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทางทีเ่ ปนการ
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาทีข่ ององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดทุก
ขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๒.๕.๑ มาตรการจัดทํา
ขอตกลงการปฏิบตั ิราชการ

ตัวชี้วดั ผลสําเร็จและเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

งบประมาณ
ตัวชี้วดั
(บาท)
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบตั ิ
ราชการระหวางสวนราชการกับ
ผูบริหารทองถิ่น

ผลลัพธ
บุคลากรปฏิบัติราชการดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม เสริมสราง
วัฒนธรรมองคกรใหมคี วามโปรงใส

หมายเหตุ
ทุกกอง

ทุกกอง

๒.๕.๒ กิจกรรมใหความ
รวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ได
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแล การปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลแมหลาย

-

มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบ
หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต

หนวยงานมีความโปรงใส และ
ปองกันการทุจริต ตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี

๒.๕.๓ มาตรการแตงตัง้
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน

-

เจาหนาทีด่ ําเนินการเกีย่ วกับเรื่อง
รองเรียน รอยละ ๑๐๐ ของเรื่องที่
รองเรียนตอเทศบาล

เจาหนาทีด่ ําเนินการเรื่องรองเรียน
ตามขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่
สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ
อยางถูกตอง

สํานักปลัดฯ

๓.๑.๑ มาตรการปรับปรุงศูนย
ขอมูลขาวสารของเทศบาล
ตําบลแมหลายใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

-

มีศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาล
ตําบลแมหลาย จํานวน ๑ แหง

ประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูล
ในศูนยฯ และมีการจัดวางเอกสาร
ขอมูลขาวสาร เปนไปตามระเบียบ
และกฏเกณฑที่กําหนด

สํานักปลัดฯ

๓.๑.๒ มาตรการเผยแพร
ขอมูลขาวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย

-

จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการ
เผยแพร มากกวา ๑๐ ประเภท

ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดโดย สํานักปลัดฯ
อยางสะดวก

๘

มิติ
๓. การสงเสริม
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน
(ตอ)

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๓.๑ จัดใหมแี ละเผยแพรขอมูล ๓.๑.๓ มาตรการจัดใหมี
ขาวสารในชองทางทีเ่ ปนการ ชองทางทีป่ ระชาชนเขาถึง
อํานวยความสะดวกแก
ขอมูลขาวสารของเทศบาล
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาทีข่ ององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดทุก
ขั้นตอน
(ตอ)
๓.๒ การรับฟงความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน

ตัวชี้วดั ผลสําเร็จและเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

งบประมาณ
ตัวชี้วดั
(บาท)
ชองทางในการเผยแพรขอมูล
ขาวสารของหนวยงาน จํานวนไม
นอยกวา ๗ ชองทาง

ผลลัพธ
ประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร
หลากหลายชองทาง

หมายเหตุ
สํานักปลัดฯ

๓.๒.๑ โครงการประชุม
ประชาคมพิจารณาการขอ
อนุญาตดูดทราย

-

ประชาชนในหมูบานเขารวมประชุม
ประชาคม ไมนอยกวารอยละ ๘๐

ประชาชนไดรวมกระบวนการ รวม
คิด รวมทํา รวมแกปญหา และ
สงเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมี
สวนรวม

สํานักปลัดฯ

๓.๒.๒ โครงการจัดตัง้ ศูนย
ยุติธรรมชุมชนตําบลแมหลาย

-

ศูนยยตุ ิธรรมชุมชนไดดําเนินการให
ความชวยเหลือแกไขปญหา รอยละ
๑๐๐ ของเรื่องที่ประชาชนแจงเหตุ
หรือรองเรียน/รองทุกข

ประชาชนไดรับความชวย และไดมี
สวนรวม ในการสอดสองดูแลสังคม
และการอยูรวมกัน

สํานักปลัดฯ

๓.๒.๓ มาตรการแกไขเหตุ
เดือดรอนรําคาญ ดานการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

-

แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียน
ทราบภายใน ๑๕ วัน

สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุง
เหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องที่
ประชาชนแจงเหตุ

กอง
สาธารณสุขฯ

๙

มิติ

งบประมาณ
หมายเหตุ
ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
ผลลั
พ
ธ
(บาท)
๓. การสงเสริม ๓.๓ การสงเสริมใหประชาชนมี ๓.๓.๑ มาตรการรับฟงปญหา
มีการจัดทําและประกาศใช
ประชาชนไดมีสวนรวมและแสดง
สํานักปลัดฯ
บทบาทและ
สวนรวมบริหารกิจการของ
ความตองการของประชาชน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป และเทศ
ความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนา
การมีสวนรวม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใชจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
บัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําป เทศบาล และเทศบัญญัตงิ บประมาณ
ของภาค
และงบประมาณรายจายของ
รายจายประจําป ซึง่ ความถูกตอง
ประชาชน
เทศบาลแมหลาย
ตามระเบียบและหนังสือสัง่ การ
(ตอ)
๓.๓.๒ มาตรการแตงตัง้
มีการแตงตัง้ ตัวแทนประชาคมเขา
ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึง
กองคลัง
ตัวแทนประชาคมเขารวมเปน
รวมเปนคณะกรรมการดําเนินการ
สิทธิ หนาทีแ่ ละบทบาทในการมีสวน
คณะกรรมการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง
รวมและตรวจสอบการดําเนินงาน
จัดซื้อจัดจาง
ของหนวยงาน

๔. การ
เสริมสรางและ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

ภารกิจตามมิติ

ตัวชี้วดั ผลสําเร็จและเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

๔.๑ มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๓.๓.๓ กิจกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลตําบลแมหลาย

-

ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป จํานวนปละ
ไมนอยกวา 2 ครัง้

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป และ สํานักปลัดฯ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป และงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม ถูกตองและสอดคลองกับ
บริบทขอพื้นที่

๔.๑.๑ กิจกรรมการจัดทํา
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป

-

ดําเนินการทุกขั้นตอนตามแผนการ
ตรวจสอบภายใน ไดรอยละ ๑๐๐

บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัตติ าม
กฎหมาย ระเบียบ และลดความเสี่ยง
ในการปฏิบัตงิ าน

หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน

๔.๑.๒ กิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน

-

รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบฯ วาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
เสร็จตามกําหนดเวลา

การปฏิบตั ิในหนวยงานเปนไปอยางมี
ระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย
ระเบียบ การดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ

หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน

๑๐

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๔. การ
เสริมสรางและ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น
(ตอ)

๔.๒ การสนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบตั ิ หรือการบริหาร
ราชการตามชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได

๔.๒.๑. มาตรการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล เกีย่ วกับการ
บรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย

๔.๓ การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถิ่น

ตัวชี้วดั ผลสําเร็จและเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

งบประมาณ
ตัวชี้วดั
(บาท)
มีการแตงตัง้ กรรมการจากภาค
ประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ
กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล โดยมี
ระดับความสําเร็จ ไมนอยกวารอยละ
๘๐ ของแตละขั้นตอนการดําเนินงาน

ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล พรอมทัง้ สามารถ
เปดเผยและอธิบายผลเกีย่ วกับการ
บรรจุ การโอนยายได

หมายเหตุ
สํานักปลัดฯ

๔.๒.๒ กิจกรรมการรายงานผล
การใชจายเงินใหประชาชน
ไดรับทราบ

-

จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบ
อื่นๆ โดยเปดเผยเพื่อให ประชาชน
ทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
แมหลาย ภายในเกาสิบวันนับแตวัน
สิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการ
ดําเนินงาน ใหประชาชนทราบทุก
สามเดือน

มีการพัฒนาการบริหารดานการเงิน
การคลังและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ และเสริมสรางการมี
สวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือ
ผูรับบริการ

กองคลัง

๔.๒.๓ โครงการฝกอบรม
แนวทางปฏิบตั ิของ
คณะกรรมการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง

-

คณะผูบริหาร และพนักงานเทศบาล
ผูไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เขารับการ
ฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๙๐

คณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัด
จาง ไดเกิดความรูค วามเขาใจ
สามารถปฏิบัตหิ นาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ถูกตองตามระเบียบที่
เกี่ยวของ

กองคลัง

๔.๓.๑ กิจกรรมการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทองถิ่น

๕๐,๐๐๐

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย
เขารับการฝกอบรม รอยละ ๑๐๐

สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความ
เขาใจในการทํางานตามบทบาทและ
อํานาจหนาที่ และปฏิบตั งิ านอยาง
ถูกตองตามระเบียบกฎหมาย

สํานักปลัดฯ

๑๑

มิติ
๔. การ
เสริมสรางและ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น
(ตอ)

ภารกิจตามมิติ
๔.๓ การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถิ่น
(ตอ)

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๔.๓.๒ กิจกรรมสงเสริมสมาชิก
สภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัตงิ านของ
ฝายบริหาร

๔.๔ เสริมพลังการมีสวนรวม
๔.๔.๑ กิจกรรมการติดปาย
ของชุมชน (Community) และ ประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการ
บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ
ทุจริต
ตอตานการทุจริต
๔.๔.๒ มาตรการการสงเสริม
และพัฒนาเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริต

ตัวชี้วดั ผลสําเร็จและเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

งบประมาณ
ตัวชี้วดั
(บาท)
สมาชิกสภาทองถิ่นทุกคน มีสวนรวม
ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
ตรวจสอบการปฏิบัตงิ านของฝาย
บริหาร

ผลลัพธ
สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาท
หนาที่ และรวมตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานของฝายบริหาร

๖,๐๐๐

ประชาชนในพื้นที่ไมนอยกวารอยละ
๗๐ ไดรับทราบการประชาสัมพันธ
กรณีพบเห็นการทุจริต

ประชาชนมีสวนรวมสอดสอง
พฤติกรรมที่มิชอบของเจาหนาที่รัฐ
เพื่อเปนการปองกันการทุจริต

-

มีการจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน
ระหวางเทศบาลกับบุคคล องคกร
สวนราชการ และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่เขารวมเปนเครือขาย

ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิด
จิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับ
ปญหาการทุจริต เกิดความรวมมือ
รวมใจในการปองกันการทุจริต

หมายเหตุ
สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

