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อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 



ค าน า 

 การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครอง
และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทัด เทียมนานาอารยประเทศที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้ งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
เพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 
  

 ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือ 
แนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้  
 

 เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จึงได้จัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการถือปฏิบัติตามค าสั่ง 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย  

         เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
        อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

หน้า  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานภาครฐับริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล    ๑  
- วัตถุประสงค์  
- มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต     ๒  
- วัตถุประสงค์  
- มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ     ๓  
- วัตถุประสงค์  
- มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ    ๓  
- วัตถุประสงค์  
- มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานภาครฐับริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   ๔  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    ๕  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ    ๖  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ   ๗  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑- 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

................................................................... 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานภาครฐับริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
วัตถุประสงค์  
 เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดย มีทัศนคต ิวิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต
ต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการ
พัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
 ๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  ๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชนให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  ๑.๒ ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ  
  ๑.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่
หน่วยงาน  
 ๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล  
  ๒.๑ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งมีการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงานหลักธรรมาภิบาล  
  ๒.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม  
  ๒.๓ ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงานการประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

 ๓. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริตโดยให้
ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ  
  ๓.๑ ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
  ๓.๒ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่องเชิดชูและเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
  ๓.๓ ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
  ๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
วัตถุประสงค์  
 เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไก
ในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  
 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
 ๑. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนากับองค์กรทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  ๑.๑ ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนากับทุกภาคส่วน  
  ๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรและบุคคลทางด้านการสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็น
อิสระในหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนทราบ  
  ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือท าการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
 
 
 
 
  



-๓- 
 

 ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
  ๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
  ๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้ความสะดวกหลากหลาย  
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น  
  ๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
  ๒.๔ ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้ได้รับรางวัลตอบแทน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
วัตถุประสงค์  
 มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ
ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ  
 

มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน  
 ๑. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ขัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ  
  ๑.๑ ให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีพันธะกิจด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากาลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ  
  ๑.๒ ให้หน่วยงานในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สร้างระบบการตรวจสอบการบริหาร
ราชการโดยก าหนดให้แยกอ านาจการบริหารงานออกจากอาจการพิจารณาคดี เพ่ือสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีก
อ านาจหนึ่งได้  
  ๑.๓ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานของเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนาด้วยกันเอง  
  ๑.๔ ให้หน่วยงานงานทุกหน่วยงาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง และเป็นธรรม  
 
 
 
  



-๔- 
 

 ๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  ๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนากับ
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
วัตถุประสงค์  
 มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่องสร้าง
มาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 
  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
 ๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปรายปรามการทุจริต  
  ๑.๑ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปราม
ทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานภาครฐับริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ  
 

หมายเหตุ 

๑. ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
จิตส านึกท่ีดี 

๑.๑ การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง 
๑.๒ การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะครู 
ผู้ปกครอง นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 
๑.๓ การเข้าค่ายคุณธรรมคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน 
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
๑.๔ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลภายในและ
ภายนอกที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

๒๕๖๐ 
 
 

๒๕๖๐ 
 

๒๕๖๐ 
 

๒๕๖๐ 

 

๒. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้ 
และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

๒.๑ ปรับปรุงประกาศประมวลจริยธรรม ให้สอดคล้อง
กับปัจจุบัน 
๒.๒ จัดท าคู่มือระเบียบ จริยธรรม ข้อบังคับ ที่
เกี่ยวข้องให้แก่ทุกหน่วยงาน 
๒.๓ ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลให้แก่บุคลากร 
๒.๔ ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล 

๒๕๖๐ 
 

๒๕๖๐ 
 

๒๕๖๐ 
 

๒๕๖๐ 

 

 
 
 



-๖- 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ  
 

หมายเหตุ 

๑. การบูรณาการระหว่างหน่วยงานใน
การป้องกันแลแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 

๑.๑ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการของ 
ส านักงาน ปปช.  
๑.๒ เผยแพร่การด าเนินงานของศูนย์รับร้องราวร้อง
ทุกข ์
๑.๓ เผยแพร่การด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
๑.๔ ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ของ
ราชการและให้สามารถตรวจดูข้อมูลข่าวสารราชการได้
โดยสะดวก 

๒๕๖๐ 
 

๒๕๖๐ 
 

๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ  

 
หมายเหตุ 

๑. จัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด้านการเงินของ 
หน่วยงานให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

๑.๑ ด าเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานโดยสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
๑.๒ เผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ประชาชน
ได้ทราบอย่างทั่วถึง อาทิเช่น ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 
ข้อมูลงบการเงิน แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯลฯ 

๒๕๖๐ 
 
 

๒๕๖๐ 

 



-๗- 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ  
 

หมายเหตุ 

๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

๑.๑ ส่งเจ้าหน้าที่ทุกส านัก/กอง เข้าฝึกอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
๑.๒ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑.๓ ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการกระท าผิดเกี่ยวกับ
การกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบโดยองค์กรภาค
ประชาชน 
 

๒๕๖๐ 
 

๒๕๖๐ 
 

๒๕๖๐ 

 

 
 
 
 
 


