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ค าน า 

 การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิด
ความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง การปกครองและการบริหาร
ราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีหน่วยงานในรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมที่จะต้อง
ประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมกันๆ โดยการปลุกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยม
อ่ืนๆ ที่ถูกต้องความทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 

 เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรมเทศบาลเมืองแม่โจ้จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติ
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต มิชอบของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๖ 1 – ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ก าหนด
ไว้ 
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สารบัญ 

 

เร่ือง                                                                                               หน้า 

ค าน า                                                                                                            2 

สารบัญ                3 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                                                    
ส่วนที่ 1 บทน า                5 

องค์ประกอบ  ประกอบด้วย        
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
 หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  
 เปูาหมาย  
 ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต            9 
          องคป์ระกอบ ประกอบด้วย 
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ 4 ปี      10 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
แยกตาม 4 มิติ 

 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ       15 
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บทน า 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
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5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
2. หลักการและเหตุผล  
           

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับ ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอ ร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการ ทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ( Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 
3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย            
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ     
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง ( Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
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หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ ค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3  เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เทศบาลเมืองแม่โจ้จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561)  เพ่ือก าหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  ข้าราชการ  และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของ ผู้บริหาร  ข้าราชการ  และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองแม่โจ้  รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพ่ื อใหก้ารบริหารราชการของเทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance)  

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
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4. เป้าหมาย 
 1) ผู้บริหาร  ข้าราชการ  และพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองแม่โจ้   รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
มีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจาก
การก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เป็นเครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ       
มิชอบ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองแม่โจ้ที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) เทศบาลเมืองแม่โจ้ มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1) ผู้บริหาร  ข้าราชการ  และพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองแม่โจ้  รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
มีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต  (Anti-
Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) เทศบาลเมืองแม่โจ้ สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้  ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 5) เทศบาลเมืองแม่โจ้  มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ
ปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย
ในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
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มิติที่ 1.  
การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝุายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง              
ฝุายสภาท้องถิ่น  และ
ฝุายประจ าของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

(1) โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
(2) โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 
(3) โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการปูองกัน
การทุจริต 
(4) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงานเทศบาลของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(5) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลเมือง     
แม่โจ”้ 
(6) โครงการเสริมสร้างความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต และปลูกฝัง
ทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริต 
(7) กิจกรรมให้ความรู้ เร่ือง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรของเทศบาลเมือง      
แม่โจ ้
(8) มาตรการ “จัดท าคู่มือการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
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ด าเนิน 
การแล้ว 

 1.2 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 

(1) ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียว ลดภาวะโลกร้อน ในเขต
พื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(2) โครงการสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

 10,000 
 
 
20,000 

10,000 
 
 
 20,000 

10,000 
 
 
 20,000 

10,000 
 
 
 20,000 

 
 
 
ด าเนิน 
การแล้ว 

 1.3 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1) โครงการพาน้องท่องธรรมะ 
2) การประกวดค าขวัญต่อต้าน
การทุจริต 
3) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน 
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
 

5,000 
10,000 

 
40,000 

5,000 
10,000 

 
40,000 

5,000 
10,000 

 
40,000 

5,000 
10,000 

 
40,000 
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(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

มิติที่ 2. 
การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริต 

- - - - ด าเนิน 
การแล้ว 

 2.2 มาตรการสร้าง           
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

(1) มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล  
(2) มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ 
(3) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเล่ือน
ขั้นเงินเดือน” 
(4) กิจกรรม “ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
(5) โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
(6) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัต ิ
(7) มาตรการปูองกันการทุจริต
และสร้างความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานทะเบียน 
(8) กิจกรรมการใช้บัตรคิวใน
การติดต่อราชการ 
(9) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน” 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใช้จ่าย
จากงบฯ
รวมในค่า
วัสด/ุค่า
ใช้สอย 
( ข้อ 6 -
8 ด าเนิน 
การแล้ว) 
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งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

 2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที ่       
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี่ 

(1) กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
(2) โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 

ด าเนิน 
การแล้ว 

 2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์  

(1) โครงการวันแม่แห่งชาติ 
เทศบาลเมืองแม่โจ้  
(2) กิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 
(3) กิจกรรมยกย่องและเชิดชู
เกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
(4) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

20,000 
 

10,000 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

20,000 
 

10,000 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 

20,000 
 

10,000 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 

20,000 
 

10,000 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 

ด าเนิน 
การแล้ว 
 
 
ด าเนิน 
การแล้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 มาตรการจัดการ             
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  มาตรการ “จัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ” 
 (2) มาตรการ “ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ 
(3) มาตรการ “แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”                            
 (4) มาตรการ “ด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ” 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 

ด าเนิน 
การแล้ว 

 
 
 
 
 
 

 

มิติที่ 3.  
การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม

(1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
เมืองแม่โจ้ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น”  
(2) กิจกรรม “อบรมให้ความรู้

10,000 
 
 
 

20,000 

- 
 
 
 

20,000 

10,000 
 
 
 

20,000 

- 
 
 
 

20,000 
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งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าที่ได้ทุกขั้นตอน 

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540” 
(3) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” 
(4) กิจกรรม “การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การ
คลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาล และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการ
คลัง”                            
(5) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
เมืองแม่โจ้” 
(6) โครงการส่ือประชาสัมพันธ ์
 
 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

20,000 
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20,000 
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- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

20,000 
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- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนิน 
การแล้ว 

 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
 

(1) โครงการจัดประชาคมแผน
ชุมชน 
(2) การด าเนินงานศูนย์รับ
เร่ืองราวร้องทุกข์เทศบาลเมือง
แม่โจ ้
(3) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 
(4) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

10,000 
 
- 
 
 

30,000 
- 
 
 
 

10,000 
 
- 
 
 

30,000 
- 
 
 
 

10,000 
 
- 
 
 

30,000 
- 
 
 
 

10,000 
 
- 
 
 

30,000 
- 
 
 
 

ด าเนิน 
การแล้ว 
ด าเนิน 
การแล้ว 

 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

(1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
แม่โจ ้
(2) มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
(3) การส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดท าแผนชุมชน 
(4) กิจกรรมการประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนิน 
การแล้ว 

มิติที่ 4.  
การเสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

(1) โครงการจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 
(2) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
 

- 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 

ด าเนิน 
การแล้ว 
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งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

    

 4.2 การสนับสนุนให้         
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

(1) กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
(2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการ
รับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

ด าเนิน 
การแล้ว 

 4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
เทศบาล 

(1) โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาล 
(2) กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
เทศบาล 
(3) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
สภาเทศบาล ให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝุายบริหาร 
(4) กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
เทศบาล 

- 
 
 
 

30,000 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 

20,000 
 
 
 

30,000 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 

- 
 
 
 

30,000 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 

20,000 
 
 
 

30,000 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 

 

 4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ 
ทุจริต 

(1) มาตรการเฝูาระวังการ       
คอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
(2) มาตรการการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการทุจริต 
(3) กิจกรรมการติดปูาย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต 

- 
 
- 
 
 

20,000 

- 
 
- 
 
 

20,000 

- 
 
- 
 
 

20,000 

- 
 
- 
 
 

20,000 
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ส่วนที่ 3 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

(1) ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี ( Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึก
ในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรัง
ที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาค
ส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น 
ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัย
การทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไก
การน าหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
นั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน า
หลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึง
นับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็
ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือ
องค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย
หลักความชอบธรรม ( Legitimacy) หลักความโปร่งใส ( Transparency) หลักความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได้ ( Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ ( Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือ
กลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเปูาหมาย 
วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลเมืองแม่โจ้  จึงจัดท าโครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขึ้น 

 

วัตถุประสงค ์



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๑๗ 

 1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองแม่โจ้  

วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้  
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร  
 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม  
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ทราบ 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 – 2564) 

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 10,000  บาท  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
(2) ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๑๘ 

หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ต่อประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลเมืองแม่โจ้จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกท่ี
ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองแม่โจ้   มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว 
และในการปฏิบัติราชการ 
 2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมใน
การเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 
 3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ เทศบาลเมืองแม่โจ้   ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ  
 1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองแม่โจ้  
บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือท าบุญ
ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
 3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ  



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๑๙ 

ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

งบประมาณในการด าเนินการ 
 10,000  บาท 

ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการ
สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละ
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๒๐ 

(3)  ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ  ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี  เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ ด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์
การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง 
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกท่ีดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อ
เพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพา
องค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการปูองกันการทุจริต และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 
 เทศบาลเมืองแม่โจ้ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริตขึ้น เพื่อ
เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จัก
ความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อ
ตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมือง
ต่อไป 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
 2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน 
ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
 4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
ให้แก่บุคลากรของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  

พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 จัดปฏิบัติธรรม ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)  
 2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ  
 3 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ  
 4 เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและ
เกิดความเหมาะสม 
 5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ  
 6 วัดและประเมินผลโครงการฯ  
 

งบประมาณ 
 10,000 บาท  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  
 2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
 3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กร
ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๒๒ 

(4)   ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาล
เมืองแม่โจ ้
 
หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรม เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศ
ประมวลจริยธรรมเทศบาลเมืองแม่โจ้  ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือ
คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย 
วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรม
ประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อม่ันและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการ
ที่องค์กรนั้นๆ  และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งฝุายบริหาร สภาท้องถิ่น 
และพนักงานเทศบาล รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ดังกล่าวนี้
ขึ้น 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต  
 2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
 4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 

เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแม่โจ้  

 พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองแม่โจ้  

วิธีการด าเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาล  และพนักงานจ้างเทศบาล
เมืองแม่โจ้โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและ
ปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี
การศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 – 2564) 

งบประมาณในการด าเนินการ 
 50,000  บาท 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๒๓ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ประชาชนผู้มารับบริการที่ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย
ใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาล  และพนักงานจ้างเทศบาล เมืองแม่โจ้ เกิดจิตส านึกที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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(5) ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองแม่โจ้” 

หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของ เทศบาลเมืองแม่โจ้  พ.ศ. 25 55 โดย

ก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหารงาน บุคคลส่วนท้อง ถิ่น เรื่อง 
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่  
26  มิถุนายน  2546  ก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล  มีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก   ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 
ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม 
และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นใน
หลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่
และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึง เทศบาลเมืองแม่โจ้ ควรน าแนวทางการ
ด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลเมือง
แม่โจ้  ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ เทศบาลเมืองแม่โจ้” ขึ้น เพื่อให้
บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของ เทศบาลเมืองแม่โจ้ เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 
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 5 เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป  

พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

วิธีด าเนินการ 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของ เทศบาลเมืองแม่โจ้ เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุก
คนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของ เทศบาลเมืองแม่โจ้ เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลเมืองแม่โจ ้
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(6)  ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการ
ต่อต้านการทุจริต 

หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างทั่วไปของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์
บ ารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ
ท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติ
ปฏิบัติของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการ
กระท าทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
ข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความ
พอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตระหนักในคุณความดีและกฎแห่ง
กรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม 
การตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท าการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการปูองกันการกระท าทุจริตในระบบ
ราชการด้วย 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลเมืองแม่โจ้จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝัง
ทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตขึ้น 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแม่โจ้  ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 
 2. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 3. เพ่ือให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง  ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  ได้รับ
การพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม
และสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้าง
จิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
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กลุ่มเป้าหมาย 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 - 2564  
 
งบประมาณด าเนินการ 
 20,000 บาท  

วิธีการด าเนินงาน 
 1 บรรยายเรื่อง การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 
 2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายบริหารและฝุาย
สภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 3 แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่
ดีให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้างของเทศบาลเมืองแม่โจ ้
 4 ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย  

สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองแม่โจ้  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองแม่โจ้  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
 2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
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(7)   ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนเทศบาล  ลูกจ้าง  
ประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแม่โจ้  
 
หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็น
การกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน ” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์  ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น เทศบาลเมืองแม่โจ้ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน         
แก่บุคลากรใน เทศบาลเมืองแม่โจ้ เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างเทศบาล 
เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเก่ียวกับการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ เทศบาล
เมืองแม่โจ้  

3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลเมืองแม่โจ้   มีจิตส านึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

เป้าหมาย 
 พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๒๙ 

วิธีการด าเนินการ 
 จัดประชุมประจ าไตรมาส และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  

ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 – 2564) 

งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเทศบาล  มีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเทศบาล  มีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๓๐ 

(8)  ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ( Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ
ด าเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติ
ให้เป็นกลไกส าคัญที่จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลเมืองแม่โจ้จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการ
ปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองแม่โจ้  ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไป
เป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชัน 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาล เมืองแม่โจ้ 

พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๓๑ 

วิธีด าเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
 2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง  
 4. จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 5. แจกจ่ายให้บุคลากร  

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๓๒ 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(1)  ชื่อโครงการ :  ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

ที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและ
หิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น   ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายปุาของมนุษย์ ดังนั้น 
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ 
และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิว
ในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เทศบาลเมืองแม่โจ้   
จึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองแม่โจ้  ” เพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม ( Beautified City) และร่วม
ถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น เทศบาลเมืองแม่โจ้ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชน   และพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้  เพ่ือให้เกิดความ
ร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
 
วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน 
 2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพ้ืนที่สี
เขียวในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 3 เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่า
ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
 4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม ( Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย
ร้อนแก่ประชาชน 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน 200 ต้น 

พื้นที่ด าเนินการ 
 พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้  
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วิธีด าเนินงาน 
 1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน
ในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
 2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ในพ้ืนที่ เพ่ือจัดเตรียม
สถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้ 
 3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ  
 4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแม่โจ้  

ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 – 2564) 

งบประมาณด าเนินการ 
 10,000  บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแม่โจ้  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1 ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2 ท าให้เพิ่มพ้ืนที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  
 3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน
ชุมชน 
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(2)  ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสิ่งสะท้อนถึงความมีอารยธรรมของตนเองที่ได้รับการสืบทอด

จากบรรพบุรุษ เพื่อด ารงไว้ซึ่งความรู้ที่จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่ตนเองและสังคมต่อไป ศิลปะ 
หัตถกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น แต่ละแห้งมีความแตกต่างกันตามความเชื่อ ลักษณะที่ตั้งภูมิ
ประเทศ และวิถีการด ารงชีวิต เชื้อชาติ ภาษา แต่สิ่งส าคัญของการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมนั้น เป็นไปเพื่อ
การยกระดับความเป็นอยู่ของคนเราทั้งสิ้น 

กลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ จ านวน 
19 ชุมชน ซึ่งมีความเชื่อตามวิถีของการด ารงชีวิต ซึ่งผูกพันกับศิลปหัตถกรรมภายในท้องถิ่น อยู่อย่างน่าสนใจ 
เช่น วัฒนธรรมการกินอยู่ในเรื่องของอาหารพื้นเมือง ขนมพ้ืนเมือง ความเชื่อ เช่น การท าเครื่องสืบชะตา 
เครื่องบายศรี การสะเดาะเคราะห์ต่าง ๆ วัฒนธรรมการอยู่อาศัย เช่น การท าเครื่องเรือน ของใช้ในครัวเรือน 
เครื่องจักสาน การวัด การศาสนา เช่น การท าตุง การแต่งตาเครื่องไทยทาน เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ แต่
นับวันคนรุ่งหลังมีแนวโน้มจะลืมเลือนและขาดโอกาสสืบทอดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้ไป 

ดังนั้น กลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่โจ้ จึงได้รวมกลุ่มกันท าหน้าที่ในการบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในท้องถิ่นของตนเอง จึงได้จัดท าโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้ครู
ภูมิปัญญาได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของตนสู่ลูกหลาน 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกประชาชน เยาวชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของศิลปะหัตถกรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 2 เพ่ือเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นมิให้สูญหาย  
 3 เพ่ือเป็นการยกย่องครูภูมิปัญญาภายในท้องถิ่น  
 4 เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน  

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ จ านวน 19 ชุมชน จ านวน 
100 คน เห็นความส าคัญของศิลปะหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป 

การด าเนินการ/กิจกรรม 
 1 คัดเลือกครูภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือฝึกอบรมให้กับผู้ที่สนใจในการสืบสานงานหัตถกรรมท้องถิ่น  

2 จัดอบรมกิจกรรมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีหลากหลาย เช่น เครื่องสักการะหมากสุ่ม     
หมากเบ็ง ฯลฯ เป็นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

 

งบประมาณด าเนินการ 
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 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากเทศบาลเมืองแม่โจ้ จ านวนเงิน 20,000.- บาท                
(สองหมื่นบาทถ้วน) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัฒนาชุมชน  ส านักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1 กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ มีข้อมูล
เกี่ยวกับครูภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลงานไว้ศึกษาและสืบทอดต่อไป 
 2 ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับลูกหลานและให้คงอยู่ต่อไป  
 3 กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน มีความสามารถติดตัวและสามารถถ่ายทอดในชุมชนใน
โอกาสต่าง ๆ 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1)  ชื่อโครงการ : โครงการพาน้องท่องธรรมะ 

หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลิน
ในกระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึง
ด าเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะท าให้ชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่
เกิดข้ึนได้ จึงมีแนวโน้มในการด าเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย 
หรือแก้ปัญหาด้วยการพ่ึงยาเสพติด 
 เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่มี
พลังอันส าคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็ก
และเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้า
ท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของ
ตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้
พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม มี
ศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม 
 โครงการอบรม “พาน้องท่องธรรมะ ” เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและ
ปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มี
ทักษะในการด าเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข ” เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่น าธรรมะน าหลักค าสอนที่รับไป
ประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงาม
เหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพ
ที่สุจริต การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้ายการพัฒนาปัญญา 
ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เก่ียวข้อง รู้วิธีการปูองกัน  รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้าง
ภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก น าพาชีวิตสู่ความส าเร็จเพ่ือเกื้อกูล
ตนเองและประเทศชาติในที่สุด 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
 2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
 3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม  
 4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม  
 5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1 เด็กเล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้   

2 เด็กนักเรียนและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
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พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองแม่โจ้  

วิธีด าเนินการ 
 1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน  
 2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
 3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
 4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ  
 5 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง  
 6 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม  
 7 ด าเนินการตามโครงการ  
 8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  

ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

งบประมาณด าเนินการ 
 10,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก  
 2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง  
 3 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  
 4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
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(2)  ชื่อโครงการ : การประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต 

หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน

วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้างค่านิยม
ที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพ่ือท าให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 

ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเอง
ได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน 
หากปล่อยให้ค่านิยมท่ีไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดข้ึนต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทย
และส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต
ขึ้น ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความส าคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดข้ึนและพร้อมที่จะเป็น
ก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ทุจริตที่ได้ผลที่สุด ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล
มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
(9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 2 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความ
ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาท่ีสื่อถึงการต่อต้านการทุจริต 
 4 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์  

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองแม่โจ้  
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เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความส าคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่
เกิดข้ึนและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
 2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกวด  
 3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งค าขวัญเข้าประกวด  
 4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ก าหนด  
 5 ท าพิธีมอบรางวัล ณ เทศบาลเมืองแม่โจ้  

พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองแม่โจ้  

งบประมาณด าเนินการ 
 10,000 บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
 2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมท่ีถูกต้อง มีจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต  
 3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึงการ
ต่อต้านการทุจริต 
 4 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์  
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(3)  ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้  
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่

สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  มาตรา 53 ประกอบมาตรา 50  มีอ านาจ
หน้าที่ในการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  และ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการ
พัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริม
การด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้  (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น  เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
และค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และ
เป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความ
ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ 
ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม  มีความรับผิดชอบต่อ
ตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
 2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ 
 3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ จ านวน 100 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
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กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
 2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
 3 ด าเนินการตามโครงการ  
 4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ  

พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

งบประมาณด าเนินการ 
 10,000 บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 – 2564) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
 2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
 3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(1)  ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ 3  เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึง มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี  ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้
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สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงาน
ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจ
เป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ ผู้บริหาร ของเทศบาลเมืองแม่โจ้  ต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการ จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  เพื่อส่งเสริมให้ทุก
ฝุายบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตของ
องค์กรต่อไป  
 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ด้วย
การจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

วิธีด าเนินการ 
 1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 8 รายงานผลการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
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ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ   
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 
ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
 2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการของเทศบาลเมืองแม่โจ้มีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ
บุคลากรได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้  
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
(1) ชื่อโครงการ  :  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

หลักการและเหตุผล 
 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล เมืองแม่โจ้ เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญ
ต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 
มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวั ดเชียงใหม่  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล  ลงวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน 2545 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล  
 2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้ 
 3 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  
 4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี 
คนเก่งเข้ามาท างาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ  

พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านัก ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
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วิธีด าเนินการ 
 1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 
 2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
 3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล  
 4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
 5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน  

ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 – 2564) 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาล เมืองแม่โจ้ 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจ านวน 1 มาตรการ  
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 2 ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 80 % 
  - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่า
ระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๔๗ 

(2) ชื่อโครงการ  :  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  

หลักการและเหตุผล 
 เทศบาล เมืองแม่โจ้  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งท่ีเป็นหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่
ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ
เทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย 
ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต 
ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การ
บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติ
มิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ 
เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ 
นายกเทศมนตรีมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการ
ปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาล 
ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามท่ีมีกฎหมาย ก าหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรี มอบหมาย
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บรหิารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น  

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
 3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
 4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
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เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองแม่โจ้ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

วิธีด าเนินการ 
 1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง
การ 
 2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
 4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย  

ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 – 2564) 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาล  

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว 

2. การอ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ   แ
 3. ลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๔๙ 

(3) ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

หลักการและเหตุผล 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายก เทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545  ได้ก าหนดให้นายก เทศมนตรี มีหน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได้ 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

วิธีด าเนินการ 
 1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ พนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้
และลูกจ้างประจ า โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และ
พนักงานเทศบาล  ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้  และลูกจ้างประจ า  
โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้  
และลูกจ้างประจ า  เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย
เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลเมือง        
แม่โจ้  และลูกจ้างประจ า รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้  และลูกจ้างประจ า  

5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้  และลูกจ้างประจ า   
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้  และลูกจ้างประจ า   เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๕๐ 

ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม  

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ  
 งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๕๑ 

(4) ชื่อโครงการ   :  กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองแม่โจ้  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย 
ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 
 2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลเมืองแม่โจ้  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง 
 2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๕๒ 

(5)  ชื่อโครงการ  :  โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากเทศบาลเมืองแม่โจ้  มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท า
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้เทศบาลมี อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ
เทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้
ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุก
โครงการและกิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาล 
 2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
 3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน  

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบา ลเมืองแม่โจ้ และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

วิธีด าเนินการ 
 1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
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  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
 2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย เป็นต้น  

ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 – 2564) 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
 2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  
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(6)  ชื่อโครงการ   :  กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลเมืองแม่โจ้  บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดน
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ ส านักงาน
เทศบาลเมืองแม่โจ้  เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่
เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชน
ผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่าง
ศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพื่อ
ให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ เทศบาล เมืองแม่โจ้  ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, 
ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการ
ส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริม
การพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทา สาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟ
ปุาและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด       
การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 
โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการ
บริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการใน
การปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน    

วัตถุประสงค ์
 1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 2 เพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน  

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง/ฝุาย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๕๕ 

วิธีด าเนินการ 
 1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ  ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค,  ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, 
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การก าจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 
 2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม  

ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 – 2564) 

งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ  

ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส านัก/กอง/ฝุาย เทศบา ลเมืองแม่โจ้ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
 2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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(7)  ชื่อโครงการ   :  มาตรการปูองกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานทะเบียนราษฎร์ 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลเมืองแม่โจ้ มีภารกิจให้บริการงานทะเบียน ราษฎร์  ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการแจ้งเกิด 
แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ ก าหนดเลขท่ีบ้าน โดยด าเนินการ ณ ศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
(One Stop Service) ณ ส านักงานเทศบาล เมืองแม่โจ้ เพ่ือบริการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี 
 ในขั้นตอนการจัดท า งานทะเบียนราษฎร์  ได้ก าหนดแนวทางเพ่ือปูองกันการทุจริตและสร้างความ
โปร่งใสในการด าเนินงานโดย 
 - ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT Lock) ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง การ
เข้าสู่ระบบต้องเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะ ที่ต้องผ่านการตรวจสอบหมายเลขประจ าตัว รหัสลับ และลายพิมพ์นิ้ว
มือของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้อนุมัติ   ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการปูองกันการทุจริต และสร้างความม่ันใจแก่
ประชาชนในเรื่องความถูกต้องของระบบงานทะเบียนราษฎร์อีกด้วย 
 - ใช้มาตรการควบคุมและตรวจสอบ เพื่อปูองกันการทุจริตทางการทะเบียน ราษฎร์ โดยนายทะเบียน
ท้องถิ่นตรวจสอบการปฏิบัติงาน (หลังการปฏิบัติงานแต่ละวัน) ด้วยตนเอง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ด้วย
โปรแกรมการตรวจสอบและปูองกันการทุจริตทางการทะเบียน ราษฎร์ ในช่องทางระบบสารสนเทศ (MIS) 
ภายในเครือข่ายกรมการปกครอง (Dopa Intranet) เข้าสู่โปรแกรมทางช่องทาง http : 
intranet.dopa.go.th/padmic 
 นอกจากนี้ ยังมีการก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพ่ือ
ให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน  ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการ
ปูองกันการทุจริต 

วัตถุประสงค ์
 1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 2 เพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานทะเบียน ราษฎร์ 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน/มั่นใจในเรื่องความถูกต้องของระบบงาน
ทะเบียนราษฎร์ 

พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาล เมืองแม่โจ้ 

วิธีด าเนินการ 
 1  ด าเนินการปฏิบัติงานบริการงานทะเบียน ราษฎร์ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ 
 2 ประเมินมาตรฐานงานทะเบียน/รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม  

 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๕๗ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 – 2564) 

งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ  

ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาล เมืองแม่โจ้ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
 2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในการด าเนินงานทะเบียนราษฎร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๕๘ 

(8)  ชื่อโครงการ  : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท า บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งท่ีเป็นหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท า
อีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น
มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม  อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มา
ขอรับบริการเป็นจ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการ
เกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต 
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อ
มาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือ
บรรลุเปูาหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น เทศบาลเมืองแม่โจ้  ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม 
ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการ
ประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มา
รับบริการ 
 2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 4 เพ่ือเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระท าการประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 

พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๕๙ 

วิธีด าเนินการ 
 1 จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการให้บริการ 
 2 ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 3 จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามล าดับคิว 
 5 จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อน ามาปรับปรุง 
แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ  

ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส านัก/กอง ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 

3. การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่  
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(9)  ชื่อโครงการ  : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาล เมืองแม่โจ้ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็นสังคม
พหุวัฒนธรรม เทศบาลเมืองแม่โจ้จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีมากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ 
โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่น
ก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการ
จะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วน
ราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน เทศบาลเมืองแม่โจ้จึงมีการน าเทคโนโลยีมา
ช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน
อย่างชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใส
ยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความ
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 

พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองแม่โจ้  

วิธีด าเนินการ 
 1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
 2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ
ให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 3 จัดให้มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
 4 จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับผู้
พิการ 
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 5 มีการน าระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box) มา
ประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 62  

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกส านัก/ทุกกอง ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ   
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(1)  ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
เทศบาลเมืองแม่โจ้จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
 2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
 3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
 4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ให้สั้นลง 
 2 ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลเมืองแม่โจ้  
 3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
 4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองแม่โจ้  
 5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองแม่โจ้  

วิธีด าเนินการ 
 1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๖๓ 

ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้ง
จัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 
 5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ  

ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 – 2564) 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลเมืองแม่โจ้  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที ่
 2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
 3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
 4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและท าให้ประชาชนมีความ
ศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๖๔ 

(2)  ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหา รกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 เทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบ
การบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจ
และพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดข้ึนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
 2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  
 3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับบริการ 

4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงานได ้

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองแม่โจ้ และผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงาน เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

วิธีด าเนินการ 
 1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
 2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
 4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๖๕ 

  4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
  4.2 ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
  4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
  4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
  4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ  
  6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
 5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
 6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อน าจุดบกพร่องในการ
จัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ส านัก  ของเทศบาลเมืองแม่โจ้  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
 2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  
 3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ 
 4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้

 

 

 

 

 

 

 

 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๖๖ 

2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) ชื่อโครงการ : โครงการวันแม่แห่งชาติ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปี 2561 

หลักการและเหตุผล 
 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ซึ่งทางราชการจัดให้เป็น “วัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ “วันแม่แห่งชาติ” ดังนั้น เทศบาลเมืองแม่โจ้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้จึง
เห็นสมควรจัดกิจกรรมสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถผู้เป็น “แม่แห่งชาติ” ผู้
ทรงพระคุณอันประเสริฐ และให้เห็นความส าคัญของแม่ระลึกถึงพระคุณของแม่รวมทั้งได้มีโอกาสในการร่วมกัน
แสดงความกตัญญูกตเวทีด้วยการเทิดพระคุณแม่โดยจัดให้กิจกรรมมอบโล่ดีเด่น ประจ าปี 2561 เพ่ือยกย่อง
และเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเดนของแม่ในแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้เพื่อเป็น
แม่ดีเด่นและแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่อันส าคัญยิ่งของสตรีผู้ที่เป็นแม่ 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
 2 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

3 เพ่ือให้ประชาชนเห็นความส าคัญ และร าลึกถึงพระคุณแม่ 
 4. เพ่ือสดุดีและยกย่องแม่ดีเด่น , และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ของแต่ละชุมชน  

เป้าหมาย 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ จ านวน 200 
คน 

กิจกรรม 
 1. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  
 2. กิจกรรมมอบโล่แม่ดีเด่นเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปี 25 61 จ านวน 19 ชุมชน 

สถานที่ด าเนินการ 

  ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

วิธีด าเนินการ 

 1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2  ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 3  ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 4  มอบหมายงานที่ด าเนินตามโครงการ  
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 5  ด าเนินการตามโครงการ 
 6  สรุปผลการด าเนินงาน  

ระยะเวลาด าเนินการ 
 8 สิงหาคม 2561 

งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25 61  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบด าเนินการ  หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1 ประชาชนส านึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 2 ประชาชนตระหนักในความส าคัญและซาบซึ้งในพระคุณของแม่ 
 3 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้ดูมีความสะอาดสวยงาม 
 4 พ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึนภาวะโลกร้อนลดลง 
 5.แม่ดีเด่น และบุตรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นลูกกตัญญูเกิดความภูมิใจเป็นแรงผลักดัน และแรงกระตุ้น
ให้บุคคลท าความดี มีความกตัญญ ู
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(2) ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 

หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและ
ระลึกถึงความ เป็นมาแห่งการต่อสู้เพ่ือให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้ง
ขึ้นเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวัน
เฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตร า
บ าเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือให้คนไทยได้มีโอกาส และได้พระราชทานให้วันที่ 1 เดือนสิงหาคมเป็น วันสตรี
ไทย ของทุกปี เพื่อให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับ
การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่
ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือปูองกัน
การทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดย
การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต    มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 ดังนั้น เทศบาล เมืองแม่โจ้จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบเกียรติบัตรสตรี
ดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

2. เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
3. เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ

สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็น
แบบอย่างแก่คนทั่วไป 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิใจ 
 2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและก าลังใจใน
การบ าเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 

เป้าหมาย 
 มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จ านวน 19 คน 

พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาล เมืองแม่โจ้ 

วิธีด าเนินการ 
 1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นสตรีดีเด่นประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
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 2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีเทศบาล เมืองแม่โจ้ทราบทั่วกัน เพื่อให้
แต่ละชุมชนด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายังเทศบาล 
เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากแต่ละ
ต าบลภายในเขตเทศบาล 
 4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 
 5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จ านวน 
1 ครั้ง/ปี โดยนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้เป็นประธานในพิธี 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 – 2564) 

งบประมาณด าเนินการ 
 10,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัฒนาชุมชน  ส านักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1 ผลผลิต 
 - สตรีดีเด่นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
 2 ผลลัพธ์ 
 - สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  
 - มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป  
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(3)  ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

หลักการและเหตุผล  :  

 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไก
หลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งยังมี
หน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข  และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น  ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความ
เป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่  จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  หากข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง  เพ่ือ
คุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมน าพระราชจริยวัตร  พระราชกรณียกิจ  และอัญเชิญพระ
บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ  เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีอย่าง
เต็มก าลังความสามารถแล้ว  ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   ได้พระราชทานคุณธรรม   ๔  ประการ  แก่ข้าราชการและประชาชนใน
คราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์  200  ปี  ดังนี้ 
   ประการที่ 1   คือ  การรักษาความสัจ   ความจริงใจต่อตัวเอง   รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อย
ของตนเพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
   ประการที่ 2   คือ  การรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดี
นั้น 
   ประการที่ 3   คือ  การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่า
จะด้วยเหตุประการใด 
   ประการที่ 4   คือ  การรู้จักละวางความชั่ว   ความทุจริต  และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วน
น้อยของตน  เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 

คุณธรรม  4  ประการนี้  ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามข้ึนโดยทั่วกัน
แล้ว  จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข   ความร่มเย็น   และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้า
ต่อไปได้ดังประสงค์   คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งท่ีจะช่วยให้ข้าราชการ  พนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางท่ีถูกต้อง
เหมาะสมน ามาซึ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน  ความเจริญรุ่งเรืองของ
ประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคน และตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   เรื่อง  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ได้แจ้งแนวทางด าเนินการเพื่อให้มาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.  ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างชัดเจนว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร  พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ  พฤติกรรมใดคือพฤติกรรม
ที่พึงละเว้น 
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         2. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัล แก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด  อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้  เช่น การยกย่องชมเชย
การมอบโล่   การประกาศเกียรติคุณ   การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน  เป็นต้น  นอกจากนี้มาตรการที่ควร
ด าเนินการควบคู่ไปกับการยกย่องให้รางวัล  คือ การไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้กระท าดี 

3.  การเป็นแบบอย่าง (model) คือ  การน าตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็น โดยจุดเน้นส าคัญ  คือ 
ตัวผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้น า  ในการท า  ตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี  สร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและชักน าผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

4.  การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่าย เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดข้ึนกับ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งจะน าไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ 

5.  การจัดกิจกรรมรณรงค์   คือ  การจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่างๆ   เช่น
ประกวดเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่น  โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
องค์กรเป็นแนวพิจารณา  เป็นต้น ทั้งนี้ อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
เหล่านั้น เช่นมีส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะท าให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วนหนึ่ง 

6.  การประชาสัมพันธ์  คือ เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ  กระจายข่าวในรูปแบบของสื่อ
ประเภทต่างๆ  อย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร  ผู้รับบริการ  ประชาชน  และสังคมได้รับทราบ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เช่น จัดท าโปสเตอร์ ติดประกาศ ท าจดหมายข่าว  แผ่นพับ วีดิ
ทัศน์ เป็นต้น  

7.  การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นที่สามารถน ามาเป็นแบบอย่างท่ีดีได้
หรือการให้หน่วยงานอื่นมาดูงานของหน่วยงาน  จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การท างานด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง 

8.  น าหลักธรรมหรือค าสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 จากความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับ
เทศบาลเมืองแม่โจไ้ด้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง เทศบาลเมืองแม่โจ้  
จึงได้ จัดท าโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   
ประจ าปี  2561  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชู
เกียรติมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระท านั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้าง
ความภูมิใจให้กับตนเอง   

วัตถุประสงค์   :     

3.1  เพ่ือการยกย่อง   เชิดชูเกียรติพนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้างของ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

3.2  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.3  เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับพนักงานเทศบาล 
3.4  เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
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3.5  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
2550  มาตรา  279 

3.6  เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  พ.ศ.  2550 

เป้าหมาย   :     

   4.1 เปูาหมายในการด าเนินการ ปีละ 1 ครั้ง 
   4.2 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 

(1)  เป็นพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างในส านักงานปลัด ส่วนการคลัง กองช่าง
และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(2) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองแม่โจ้ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า  2  ปี  นับถึงวันที่  
31  ธันวาคมของปีที่คัดเลือก 

(3) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการเป็นที่ประจักษ์ 
และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการจนเป็น
แบบอย่างที่ดีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

(4) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 
(5) ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นมาก่อน ในกรณีที่เคยได้รับ

การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นแล้ว ควรเว้นระยะเวลา 1 ปี 
   4.3  ผู้ด าเนินการคัดเลือก  คณะกรรมการจริยธรรมประจ าเทศบาลเมืองแม่โจ้   
             4.4  จัดท าใบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติ   

วิธีการด าเนินการ   : 

   5.1  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
   5.2  ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ทุกคนได้ทราบ 

  5.3  ส านักงานปลัด ส่วนการคลัง กองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  พิจารณาส่งรายชื่อ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   5.4  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ า เทศบาลเมืองแม่โจ้  เพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงา น
เทศบาลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

  5.5  ประชุมคณะกรรมการฯ  เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างของ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
ดีเด่น  ประจ าปี  2561  
   5.6 คณะกรรมการจริยธรรมประจ า เทศบาลเมืองแม่โจ้  พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
ดีเด่น 
   5.7 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้
มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เพ่ือรับในประกาศเกียรติคุณ 

  5.8 ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 
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ระยะเวลาด าเนินการ  

          เดือนตุลาคม  2560  -  กันยายน  2561  

สถานที่ด าเนินการ 

ส านักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ   

 ใช้งบประมาณ จ านวน 10,000.- (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานนิติการ  ส านักงานปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้   

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 1 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของ เทศบาลเมืองแม่โจ้ มีความภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชู
เกียรต ิ
 2  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของ เทศบาลเมืองแม่โจ้ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการ
เพ่ิมมากข้ึน 
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(4)  ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อน
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน  
เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิด
คละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็น
การเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
ประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพื่อการบริโภคและ
จ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ 
เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี
และสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคใน
ครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน
สามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่ม
จากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการ
บริโภคไปเพิ่มราบได้อีกทางหนึ่ง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร รายอื่นให้มีรายได้
จากการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร 
ประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรรายอื่นต่อไป 

สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

วิธีด าเนินการ 
 1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาในการคัดเลือกประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2 คัดเลือกประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้เป็นแบบอย่าง  
 3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน  

งบประมาณด าเนินการ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  10,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 ส านักปลัด เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 

ผลลัพธ์ 
 1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของ
การประพฤติปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๗๖ 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
(1) ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น เทศบาลเมืองแม่โจ้ จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ” ที่ก าหนดดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อ
เป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ  
 3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบา ลเมืองแม่โจ้ 

วิธีด าเนินการ 
 1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นท่ีมี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
 3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง เทศบาล เมืองแม่โจ้ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
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(2) ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

หลักการและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น เทศบาล เมืองแม่โจ้  จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ ” ขึ้น เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล เมืองแม่โจ้  จากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาเมืองแม่โจ้ 

วิธีด าเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

 

 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๗๙ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/ ทุกกอง เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เทศบาล เมืองแม่โจ้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลจาก
หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๘๐ 

(3)   ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

หลักการและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลเมืองแม่โจ้มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ า เทศบาล
เมืองแม่โจ้   รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ขึ้น เพื่อด าเนินการมาตรการ
จัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

วิธีด าเนินการ 
 1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
 2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของ เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 4 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย  คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน 
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้  

 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๘๑ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ เทศบาล
เมืองแม่โจ้ ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของ เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๘๒ 

(4)   ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง          
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลเมืองแม่โจ้จึงได้
จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วน
ได้เสียได้ทราบ ช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
ในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วย
สอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่ง
ด้วย 

วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแม่โจ้  
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดแีละตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

เป้าหมาย 
 พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองแม่โจ้  

วิธีด าเนินการ 
 1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
 3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 15 วัน  



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๘๓ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 – 2564) 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๘๔ 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(1) ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองแม่โจ้ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น” 

หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด เทศบาล เมืองแม่โจ้ จึงได้ให้มี
สถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล เมือง
แม่โจ้ ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาล เมืองแม่โจ้  โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝุายประชาสัมพันธ์ กอง
วิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะ
ได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดย
ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล เมืองแม่โจ้ 

 เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล เมืองแม่โจ้ จ านวน 1 แห่ง 
 
 พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล เมืองแม่โจ้ (ภายในศูนย์บริการร่วม เทศบาลเมืองแม่โจ้) 

 วิธีด าเนินการ 
 1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
 2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
 3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
 4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๘๕ 

 5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
 7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 และ พ.ศ. 2563 

งบประมาณด าเนินการ 
 10,000 บาท 

9ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบา ลเมืองแม่โจ้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๘๖ 

(2) ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาล เมืองแม่โจ้ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพ  จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซ่ึงสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้เทศบา ลเมืองแม่โจ้  มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิด
ความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาค
ประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้เข้าร่วมอบรม   จ านวน  90  คน  
 (ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จ านวน 80 คน)  
 ผลการเรียนรู้เฉลี่ย  ร้อยละ  80  
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ  80  

พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาล เมืองแม่โจ้ 

 วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม  
 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร  
 ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม  
 ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้  
 ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล  



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๘๗ 

 ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

 งบประมาณด าเนินการ 
 20,000 บาท  

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม  
 ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย  
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๘๘ 

(3)  ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น เทศบาล เมืองแม่โจ้จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย ” ขึ้น 
เพ่ือให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลเมืองแม่โจไ้ด้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

 วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย  
 2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
 3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
 
 เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภท  
ขึ้นไป 

พื้นที่ด าเนินการ 
 พื้นที่ท้ังในและนอกเขตเทศบาล เมืองแม่โจ้ 

 วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

  

 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๘๙ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 4ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๙๐ 

(4) ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
 
 หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน  
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในภาครัฐ 

 เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตเทศบาล เมืองแม่โจ้ 

 พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาล เมืองแม่โจ้ 

 วิธีด าเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล เมืองแม่โจ้  และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 – 2564) 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบา ลเมืองแม่โจ้ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๙๑ 

(5) ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

 หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น เทศบาล เมืองแม่โจ้ จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ 
หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media)หมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาล
เมืองแม่โจ้ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

 วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
 2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

 เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง  

 พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

 วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  

- บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์

เคลื่อนที ่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน

สืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลง

ข่าว 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
- รายการ TV 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 4ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

 งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานประชาสัมพันธ์  ส านักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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(6) ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 

 หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องท่ีต้องปูพ้ืนฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ียว
โยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้
ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้
เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ 
อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภท
ต่างๆ ได้แก่  สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอย่าง
ถูกต้องและโปร่งใส 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล  
 4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  
 5. เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย  
 6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน  
เป้าหมาย 
 เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของเทศบา ลเมืองแม่โจ้ ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปอย่าง
กว้างขวาง 
 1 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานของเทศบาล  
 2 จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร  
 3 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มือการให้บริการประชาชน  
 4 จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล 
 5 จัดท าภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์  
 6 จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  
 7 จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน  
 8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน  
 9 จัดท าของที่ระลึก  
 10 รถโฆษณาเคลื่อนที่  
 11 ปูายประชาสัมพันธ์  
 12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
 13 จัดท า spot 
 14 เสียงตามสาย 
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 15 อ่ืนๆ  

 พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตเทศบาล เมืองแม่โจ้ 

 วิธีด าเนินการ 
 1 เสนออนุมัติโครงการ  
 2 ด าเนินการประชุม  
 3 มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ  
 4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล  
 5 ติดตามและประเมินผลโครงการ  

 ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

 งบประมาณด าเนินการ 
 20,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานประชาสัมพันธ์  ส านักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาล เมืองแม่โจ้ ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นตัวชี้วัด โดยก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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3.2  การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ของประชาชน  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1)  ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 

 หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน เทศบาล เมืองแม่โจ้ ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคม
แผนแม่บทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 25 xx เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล เมืองแม่โจ้
ประจ าปี พ.ศ. 25 xx – 25xx รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปีถัดไป  
จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 25xx ขึ้น 
 วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
 3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล  
 4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
 5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 19 ชุมชน ในเขตเทศบาล เมือง
แม่โจ้ ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่
ปีของเทศบาล 

 พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาล เมืองแม่โจ้ 

 วิธีด าเนินการ 
 1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
 2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  
 3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ  
 5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล  
 6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด  
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 7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน  
 8 จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  

 ระยะเวลาด าเนินการ 
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน 19 ชุมชน ระหว่าง
เดือนกันยายน – ตุลาคม ของทุกปี 

 งบประมาณด าเนินการ 
 10,000  บาท 

 ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น  
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
 3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล  
 4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
 5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
 6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(2) ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาล เมืองแม่โจ้  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาล เมืองแม่โจ้ จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้
ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

 วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาล เมืองแม่โจ้ 
 3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี  

 เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

 วิธีด าเนินการ 
 1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
 3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน 
 4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ  

 ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข/์ร้องเรียน ดังนี้ 
 6.1 ส านักงานเทศบาล เมืองแม่โจ้ 
 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 053 – 498621 ทางโทรสารหมายเลข 053-498766 
 6.3 ทางเว็บไซต์ www.maejocity.go.th 
 6.4 ทางไปรษณีย ์
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 งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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(3) ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลเมืองแม่โจ้เคลื่อนที่ 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาล เมืองแม่โจ้เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีการบริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระ
ของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก 
จึงได้จัดท าโครงการเทศบาล เมืองแม่โจ้ เคลื่อนที่ เพื่อส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่า
ต้องการให้เทศบาลด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ อาจ
ด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่า
บริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท า
แผนพัฒนาชุมชน 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานเทศบาล ซึ่งอาจ
เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
 2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี  

เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของเทศบาล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ 
ในเขตเทศบาลทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน  

พื้นที่ด าเนินการ 
 ก าหนดให้ออกเทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเขตเทศบาล
เมืองแม่โจ้ โดยแบ่งเป็นแต่ละเขตตามเขตเลือกตั้ง  
 วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
 2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย  
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ท่ีจะน าไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขตเทศบาลทั้งหมด 
 4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่  
 5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน  
 6. วิธีด าเนินการ  
  1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
  2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย  
  3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ท่ีจะน าไปให้บริการ
แก่ประชาชนทั้ง 19 ชุมชน 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๑๐๐ 

  4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่  
  5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน  
  6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที ่
  7. น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน  
  8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 
 ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
 
งบประมาณด าเนินการ 
 30,000 บาท 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาล เมืองแม่โจ้ 
 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลเมืองแม่โจ้อย่างทั่วถึง 
 2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการด าเนินงานของเทศบาล และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๑๐๑ 

(4). ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล เมืองแม่โจ้ เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการดูแล
ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซ่ึง
มุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณี
การแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เก่ียวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีมีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่น
เหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อน
ร าคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ  
 3 เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่  

เป้าหมาย 
 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพื้นท่ีเทศบาล เมืองแม่โจ้ 

วิธีด าเนินการ 
 1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ (เจ้าหน้าที่ภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
 3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาล เมืองแม่โจ้ 
 4 ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง
การเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
 5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง  

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข/์ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊คงานประชาสัมพันธ์ 

 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล เมืองแม่โจ้ 
 
 
 
 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๑๐๒ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/
ร้องทุกข ์
 3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๑๐๓ 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(1) ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพื่อให้เทศบาล เมืองแม่โจ้ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการ
จัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 เทศบาล เมืองแม่โจ้  โดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ขึ้น 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ และแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองแม่
โจ้ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เมืองแม่โจ้
ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เมืองแม่โจ้  

พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาล เมืองแม่โจ้ 

วิธีด าเนินการ 
 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล  

ระยะเวลาด าเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เมืองแม่โจ้  บางต าแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด ในวันที่ 16 กันยายน 25 xx เทศบาลจึงต้องด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เมือง
แม่โจ้แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ภายใน 30 กันยายน 25 xx เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กร
จัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่ก าหนด 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๑๐๔ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เทศบาล เมืองแม่โจ้ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบา ลเมืองแม่โจ้ เพ่ือเป็นองค์กร
ในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล เมืองแม่โจ้ และร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล เมือง
แม่โจ้ เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาล เมืองแม่โจ้ ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๑๐๕ 

(2)  ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่เทศบาลเมืองแม่โจ้  ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับ เทศบาลเมืองแม่โจ้ อย่าง
แข็งขันส าหรับการท างานของ เทศบาลเมืองแม่โจ้   ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชน
และส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการ
ปูองกันการทุจริตในเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

เป้าหมาย 
 ตัวแทนประชาคมชุมชนทั้ง 19 ชุมชน 

วิธีการด าเนินการ 
 1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับ เทศบาลเมืองแม่โจ้ อย่างแข็ง
ขันส าหรับการท างานของ เทศบาลเมืองแม่โจ้   ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม 
(ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมี
ส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ท า
ความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดและกองคลัง เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของ เทศบาลเมืองแม่โจ้
 2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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(3) ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้าง
ใหม่และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ เทศบาลเมืองแม่โจ้ จึงได้จัดท าโครงการ เทศบาล 
สัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี 25xx ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมี      ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตนเอง 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25 xx 
อีกทางหนึ่งด้วย 

เป้าหมาย 
 ผู้น า ชุมชน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป จ านวน
ไม่น้อยกว่า 500 คน 

วิธีด าเนินการ 
 1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่  
 2 แต่งตั้งคณะท างาน  
 3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม  
 4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจาก เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด  

ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 25 61 – 2564) 

งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 
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(4) ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นส าคัญ  จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง ”  การสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอง
สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการ
ประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบมนองความ
ต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและปูองกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมีเปูาหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
ก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

เป้าหมาย 
 ทุก ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

วิธีด าเนินการ 
 1 ประชุม ผู้น าชุมชน และ เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
 2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน 
 3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ  
 4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 25 61 - 2564) 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ
กันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
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(5) ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลว่าสัมฤทธิ์
ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือน าผลที่ได้จากการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตาม
แผนต่อไป 
 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ได้จัดท าโครงการ ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
เมืองแม่โจ้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx 
 เพื่อให้การประเมินผล แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่โจ้   มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะ
ส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตาม แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่โจ้และเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาล
เมืองแม่โจ้ 
 3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้  

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะท างาน  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  และตัวแทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองแม่โจ้  

วิธีด าเนินการ 
 1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  
 2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบด้วย  
  (1) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล     3  คน 
  (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 2  คน  
  (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารคัดเลือก  2  คน  
  (4) หัวหน้าส่วนการบริหาร    2  คน  
  (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   2  คน   
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 3 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลแผนพัฒนา  
 4 การติดตามและประเมินผล  
 5 การจัดท าสรุปรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารทราบ 

6  ผู้บริหารรายงานผลต่อสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ 
7 ประกาศผลการติดตามและประมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนรับทรายโดยทั่วกัน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 – 2564) 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการปฏิบัติตามแผนและผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(1) ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาล เมืองแม่โจ้ จึงได้มีการ
จัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาล เมืองแม่โจ้ 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรี เมืองแม่โจ้ ทราบตามแบบ
ที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามก าหนด 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาล เมืองแม่โจ้ 

พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาล เมืองแม่โจ้ 

วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4ปี  (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๑๑๑ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม  
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(2) ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เทศบาลเมืองแม่โจ้ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุม
ภายใน    ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ขึ้น 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีข้ึน 
 2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

เป้าหมาย 
 เพื่อให้การควบคุมภายในของ เทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง
จะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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วิธีด าเนินการ 
 1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนา เทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายก เทศมนตรีเมืองแม่โจ้ และ
ผู้บริหารรับทราบ 

สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4ปี  (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก ของ เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ  
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้  
 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา  
 2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข  
 3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
 4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
 5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได ้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
 2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
 3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองแม่โจ้ 

พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาล เมืองแม่โจ้  

วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาล เมืองแม่โจ้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564 โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง) 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๑๑๕ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังเทศบาล เมืองแม่โจ้ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
 3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๑๑๖ 

(2) ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมี
กระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง เทศบาลเมืองแม่โจ้ จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
เกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ของ เทศบาลเมืองแม่
โจ้ 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้การรับ จ่ายเงินของ เทศบาลเมืองแม่โจ้  เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

วิธีการด าเนินการ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ  
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน  
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินของ เทศบาลเมืองแม่โจ้  ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทาง
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564) 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ตัวช้ีวัด 
 มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน  

 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๑๑๗ 

ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ท าให้เกิด
ความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๑๑๘ 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
(1) ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เก่ียวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เมืองแม่โจ้ เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เมืองแม่โจ้  เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เมืองแม่โจ้  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เมืองแม่โจ้ มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๑๑๙ 

 4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เมืองแม่โจ้ มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารเทศบาล เมืองแม่โจ้  จ านวน 7 คน และสมาชิกสภาเทศบาล 17  คน รวม 24 คน 

พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาล เมืองแม่โจ้ 

วิธีด าเนินการ 
 1 จัดท าโครงการ/แผนงาน  
 2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการ
อบรม 
 3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
 4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ  

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 และ ปีงบประมาณ 2564 

งบประมาณด าเนินการ 
20,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เมืองแม่โจ้ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบา ลเมืองแม่โจ้ ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เมืองแม่โจ้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เมืองแม่โจ้ มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เมืองแม่โจ้ มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

 
 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๑๒๐ 

(2) ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งทีเ่ทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ด าเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น เทศบาลเมืองแม่โจ้ จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
อยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้
ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภา เทศบาลเมืองแมโจ้  จ านวน 17 คน 

พื้นที่ด าเนินการ 
 ทั้งใน เทศบาลเมืองแม่โจ้  และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

วิธีการด าเนินการ 
 1 ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายใน เทศบาลเมืองแม่โจ้ และหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 
 2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ 
 3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผ่านนายกเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 4 ฝุายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายกเทศบาลเมืองแม่โจ้ ทราบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๑๒๑ 

งบประมาณด าเนินการ 
 30,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด เทศบาลเมืองแม่โจ้  

ผลลัพธ์ 
 1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  
 2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ  
 3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  

ตัวช้ีวัด 
 จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของ เทศบาลเมืองแม่โจ้  จ านวน 17 ราย ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๑๒๒ 

(3) ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้เทศบาลเมืองแม่โจ้ มีบรรยากาศ
การท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความ
โปร่งใสในเทศบาลเมืองแม่โจ้ และลดการทุจริต 
 เทศบาลเมืองแม่โจ้ จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้
สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของ เทศบาลเมืองแม่โจ้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
 2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  
 3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น  

เป้าหมาย 
 สมาชิกสภา เทศบาลเมืองแม่โจ้  จ านวน 17 คน 

พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

วิธีการด าเนินงาน 
 1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม  
 2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 
 3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภา เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 – 2564) 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 
 
 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๑๒๓ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ผลลัพธ์ 
 1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
 2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2564)    ๑๒๔ 

(4) ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้ง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝุายสภา
กับฝุายบริหาร และท่ีส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลเมืองแม่โจ ้
 เทศบาลเมืองแม่โจ้ เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็น
การส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน 

วัตถุประสงค ์
 1  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้  มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมใน
การท างาน 
 2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
 3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  

เป้าหมาย 
 สมาชิกสภา เทศบาลเมืองแม่โจ้ จ านวน 17  คน 

พื้นที่ด าเนินงาน 
 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

วิธีด าเนินงาน 
 1 แต่งตั้งสมาชิกสภา เทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น  
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด  
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก  
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  
 2 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภา
เทศบาลเมืองแม่โจ้  เพื่อท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการ
ของประชาชน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ผลลัพธ์ 
 การพัฒนา เทศบาลเมืองแม่โจ้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดทัศนคติ
ที่ด ี
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(1) ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์

ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท า
คอร์รัปชันการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้
ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

วัตถุประสงค ์
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนใน เขตชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาล เมืองแม่โจ้ 

วิธีด าเนินการ 
 1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน  
 2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายอ านวยการ ส านักปลัด เทศบาล เทศบาลเมืองแม่โจ้  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชัน
ได ้

2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัปชันใน
ระดับเทศบาล 
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(2) ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ก าหนดให้เทศบาลมี
ภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก 
ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลเทศบาลเมืองแม่โจ้ มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น 
ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่าย
ด้านการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาลเทศบาลเม ืองแม่โจ้ ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น 
 เทศบาล เมืองแม่โจ้ พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท ามาตรการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของ
เครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
 2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต  
 3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นท่ีเทศบาล เมืองแม่โจ้  

เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาล เมืองแม่โจ้ เข้ามา
มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

สถานที่ด าเนินการ 
 ในเขตพ้ืนที่เทศบาล เมืองแม่โจ้ 

วิธีด าเนินงาน 
 1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการทุจริตเทศบาลเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
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 3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาล เมืองแม่โจ้  
ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการ
ทุจริต 
 5. ท าบันทึกข้อตกลง ( MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองแม่โจ้ กับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 – 2564) 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
 2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต  
 3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นท่ีเทศบาล เมืองแม่โจ้ 
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(3)  ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุก

ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคได้ตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต  
 2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนใน เขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

วิธีด าเนินการ 
 1 ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
 2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ พื้นท่ีที่สามารถมองเห้นได้ชัดเจน 

3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
 5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
 6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  

ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 – 2564) 

งบประมาณด าเนินการ 
 20,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานประชาสัมพันธ์  ส านักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
 2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 
 

 


