
 

         

 

      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 

     (พ.ศ.2561-2564) 

      เทศบาลต าบลแม่อาย 

 

 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลแม่อาย  
อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 



 

ค ำน ำ 

 เทศบาลต าบลแม่อาย  ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561 -2564) เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปรบปรามการทุจริตให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ขาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2561-2564) โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ         อันประกอบด้วย มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มิติที่ 2 การบริหารการ
เพื่อป้องกันการทุจริต มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และมิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยก าหนดแนวทางก ารขับเคลื่อนด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เพื่อให้เทศบาลต าบลแม่อาย เป็นองค์กรที่มีการ
บริหารตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีภาคประชาชน มีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหาร และพัฒนาเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตอย่างแท้จริง 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 
           หน้า 

ส่วนที่ 1  บทน า                   

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลต าบลแม่อาย                1 
หลักการและเหตุผล                                                                          2 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน                  2 
เป้าหมาย                    3 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน                     3 

ส่วนที่ 2  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต       

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต                4 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ป้องกันการทจุริต                   5 
มิติที่ 3 การสง่เสรมิบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน                      6 
มิติที่ 4 การเสรมิสร้างและปรับปรงุกลไกในการตรวจสอบ               7 
          การปฏิบัติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการ         

 มิติที่ 1  จ านวน 7 โครงการ              
- โครงการบริหารงานตามหลกัธรรมภิบาล                8 
- โครงการฝกึอบรมคุณธรรม จริยธรรม สมาชิกสภาเทศบาล             10 

และพนักงานเทศบาลต าบลแม่อาย 
- โครงการเสรมิสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบรหิาร                13 

ตามหลกัธรรมภิบาล 
- โครงการสง่เสรมิการปฏิบัติตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง                     16 
- โครงการพาน้องท่องธรรมะ              18 
- โครงการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต           20 
- โครงการสง่เสรมิการเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          23 

 

 มิติที่ 2 จ านวน 2 มาตรการ 7 โครงการ              
- โครงการประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต            25 

ของผู้บรหิารเทศบาลต าบลแม่อาย 



- มาตรการออกค าสั่งมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล     27 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

- มาตรการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงาน   29 
ทะเบียนและบัตรของส านักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลต าบลแม่อาย 

- โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผูร้ับบริการ     31 
- โครงการปรับปรงุกระบวนการท างานหรือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ       33 
- โครงการลดข้ันตอนระยะเวลาการปฏิบัตริาชการเพื่อประชาชน                35 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
- โครงการการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบญัญัติ                38 

ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
- โครงการยกย่องประชาชนผู้ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง     40 
- โครงการให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานราชการ จงัหวัด อ าเภอ      42 

ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพือ่การตรวจสอบ ควบคุม  
ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนทองถ่ิน 

 มิติที่ 3 จ านวน 1 มาตรการ 1 กิจกรรม 6 โครงการ         
- มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลแม่อาย     44 

ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
- กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซือ้จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน        46 
- โครงการประชาคมแผนชุมชน         48 
- โครงการจัดต้ังศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลแม่อาย      50 
- โครงการรายงานผลการตรวจสอบข้อเทจ็จริงให้ผูร้้องเรียน/ร้องทกุข์รบัทราบ  52 
- โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซือ้-จัดจ้าง       54 

ของเทศบาลต าบลแม่อาย 
- โครงการส ารวจโครงสร้างพื้นฐานตามแผนชุมชน       56 
- โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง        59 

 มิติที่ 4 จ านวน 1 กิจกรรม 6 โครงการ        
- โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน       61 
- โครงการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลแม่อาย  64 
- โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง        66 
- โครงการอบรมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย       68 
- โครงการประเมินผลการปฏิบัตงิานโดยสภาเทศบาลต าบลแม่อาย              70 
- โครงการจัดต้ังอาสาสมัครตาสับปะรดต่อต้านการทุจริต      72 
 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 



 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ          74 
 รายงานการประชุมคณะท างานฯ         75 
 บัญชีรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม         77 
 บันทึกอนมุัติแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี(พ.ศ.2561-2564)     78 
 หนังสือสง่แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)     79 

 

 

 

ส่วนท่ี 4  
ภาคผนวก 

 
 

 

 

 

 
1 



ส่วนท่ี 1  

บทน า 
 

1. การวิเคราะห์ความการทุจริตในเทศบาลต าบลแม่อาย 
 

    ก. ลักษณะการทุจริตในส่วนของเทศบาลต าบลแม่อาย จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังน้ี  
1) การทจุริตด้านงบประมาณ การท าบญัชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลย 

ของเทศบาลต าบลแม่อาย  
   2) สภาพหรอืปัญหาทีเ่กิดจากตัวบุคคล 
   3) สภาพการทจุริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
   4) สภาพหรอืลักษณะปัญหาของการทจุริตทีเ่กิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
   5) สภาพหรอืลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
   6) สภาพหรอืลักษณะปัญหาของการทจุริตทีเ่กิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 
      จากภาคส่วนต่างๆ 
   7) สภาพหรอืลักษณะปัญหาของการทจุริตทีเ่กิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน 
 

      ข.  สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตของของเทศบาลต าบลแม่อายสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังน้ี 
1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิานโดยไม่ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ใหเ้ข้าใจอย่างถ่องแท้ ประกอบกับระเบียบ กฏหมาย  

มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ท าให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่ติดตามการแก้ไขระเบียบ กฎหมาย แต่ปฏิบัติงานโดยยึดถือแนว
ทางการปฏิบัติเช่นเดิมและคาดหมายเองว่าปฏิบัติงานแบบเดิมถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายเป็นอย่างดีแล้ว และเจ้าหน้าที่
บางคนต้องการปฏิบัติงานเพื่อเอาใจฝ่ายการเมือง จึงเห็นว่าท าได้ทุกอย่างโดยไม่ตรวจสอบว่ามีระเบียบ กฎหมายให้อ านาจ
กระท าการนั้นได้หรือไม่ อย่างไร หรือใช้การตีความระเบียบ กฎหมายเข้าข้างตนเองว่าระเบียบ กฎหมาย ให้อ านาจกระท า
การนั้นได้ ทั้งๆที่ระเบียบ กฎหมาย ไม่ได้ให้อ านาจกระท าการในเรื่องนั้น แต่อย่างใด 

3. เจ้าหน้าที่ต้องการหารายได้เพิ่ม จึงใช้เวลาราชการในการแสวงหารายได้เพิ่มโดยเฉพาะการเล่นการพนันแบบออนไลน์ ซึ่ง
ยากแก่การตรวจสอบเป็นอย่างมาก เมื่อเสียพนันจึงหาช่องทางที่จะทุจริต เพื่อหารายได้มาใช้หนี้การพนันและใช้จ่ายใน
ครอบครัว 

4. เจ้าหน้าที่เกรงกลัวนักการเมือง เจ้าหน้าที่ไม่กล้าที่จะปฏิเสธในการสั่งการของนักการเมืองให้กระท าการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนหรือจัดท าบริการสาธารณะที่ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ตามกฏหมายที่เทศบาลจะกระท าได้ หรือโครงการ
ที่มีการทุจริตเชิงนโยบาย 

5. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในอย่างเคร่งครัด ประกอ
บกกับการให้บริการสาธารณะมีความสลับซับซ้อนและทันสมัยมากข้ึน ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในสิ่งทีไม่เคยปฏิบัติ
ภายในระยะเวลาอันจ ากัด จึงอาจท าให้การปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย อีกทั้งหน่ วยงานตรวจสอบ เช่น 
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ก็ไม่ได้เข้าตรวจสอบอย่างเป็นประจ าทุกปี โดยเข้าตรวจสอบประมาณ 2-3 ปีต่อครั้ง จึงท าให้
เกิดการกระท าผิดซ้ าๆ โดยเจ้าหน้าที่ไม่รู้ตัวว่าการกระท าของตนน้ันผิดระเบยีบ กฎหมายแต่อย่างใด 

2 



6. มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น  ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่
เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุน้ี ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่อง
ปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอาย
ต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 2. หลักการและเหตุผล 

            ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี 
พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริ ต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทจุริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทจุริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทจุริตเชิงรกุ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรปูกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดบัคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ 

เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ  ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เทศบาล
ต าบลแม่อายจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคม
อย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท า แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี  
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  

1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหารเทศบาลต าบลแมอ่าย 
2) เพื่อยกระดับจิตส านึกรบัผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบรหิาร 

บุคลากรของเทศบาลต าบลแม่อายรวมถึงประชาชนในเทศบาลต าบลแม่อาย 
3) เพื่อใหก้ารบรหิารราชการของเทศบาลต าบลแม่อายเป็นไปตามหลักบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  
4) เพื่อสง่เสริมบทบาทการมสี่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของภาคประชาชนใน

การบริหารกจิการของเทศบาลต าบลแม่อาย 
5) เพื่อพฒันาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลต าบล 

แม่อาย 
3 

4. เป้าหมาย 



 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลแม่อาย รวมถึง ประชาชนในท้องถ่ินมี
จิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ ประชาชน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการ
ประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานทีส่ามารถป้องกันปญัหาเกี่ยวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของข้าราชการ  

3) โครงการ/กจิกรรม/มาตรการทีส่นับสนุนใหส้าธารณะและภาคประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมและ ตรวจสอบการปฏิบัตหิรือ
บรหิารราชการของเทศบาลต าบลแม่อาย  

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินทีม่ีเข้มแข็งในการ
ตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดลุการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  

5) เทศบาลต าบลแม่อายมีแผนงานทีม่ีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่
ยอมรบัจากทุกภาคส่วน 

5.ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลแม่อายรวมถึง ประชาชนในท้องถ่ินมี

จิตส านึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ ต่อต้านการทุจริต          (Anti-Corruption) 
จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน
และชีวิตประจ าวัน 

 2) เทศบาลต าบลแมอ่ายสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลกับริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มี
ความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่           มีจิตส านึก
รักท้องถ่ิน อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

 4) สามารถพฒันาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการของ เทศบาลต าบลแม่อาย
ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรทีม่ีความเข้มแข็งในการเฝา้ระวังการทุจริต 

 5) เทศบาลต าบลแม่อายมีแนวทางการบรหิารราชการทีม่ปีระสิทธิภาพลดโอกาสในการกระท า การทจุริตและประพฤติมิ
ชอบ จนเป็นที่ยอมรบัจากทุกภาคส่วนใหเ้ป็นเทศบาลต าบลแม่อายต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทจุริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนท่ี 1  

บทน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนท่ี 2  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนท่ี 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/ มาตรการ 
ตามแผนปฏิบัติการฯ  

 

 

 


