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บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นที่ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบที่กฎหมายกาหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม
นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน กาหนดให้การบริหารราชการ
ซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการที่สาคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการกากับดูแลโดยองค์กรที่มี อานาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มี
ส่วนทาให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่ วนมีพฤติการณ์ส่อ
ไปในทางที่ เ อื้ อ ประโยชน์ แ ก่ ต นเองหรื อ พวกพ้ อ งโดยไม่ ช อบมี ก ารกระท าในลั ก ษะที่ เ ป็ น การขั ด กั น แห่ ง
ผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์
จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจานวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา
ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่ว ยงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน การตรวจสอบการ
ทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนสาคัญที่จะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริต
หรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร ซึ่ง ประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกๆ
ตาแหน่ ง จะต้องมี จิ ตส านึ กค่านิ ย ม ทัศนคติ ที่ชื่นชม ยอมรับ หลั กคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลั กการใช้
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่นและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน
เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง
ที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้
เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ทาให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลักการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผน
1. เพื่อให้เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
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2. เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
4. เพื่อให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
5. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง
เป้ำหมำย
1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน ตลอดจนประชาชน มีจิตสานึก
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝ่าย
2. เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง
3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ ปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ
4. เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้
อานาจให้เหมาะสม
5. เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประโยชน์ของกำรจัดทำแผน
1. คณะกรรมการ/สมาชิก สภาเทศบาลตาบลเชีย งเคี่ย น ข้า ราชการและเจ้า หน้า ที่ข องเทศบาล
ตาบลเชีย งเคี่ย น มีจิตสาสานึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสั ตย์ สุ จริต ปฏิบัติงานด้ว ยความ
โปร่งใส
2. ประชาชนมีจิตสานึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต
6. เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการป้องกันการ
ทุจริต
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐำนเทศบำลตำบลเชียงเคี่ยน
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรำย
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1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อำณำเขต เขตกำรปกครอง ประชำกร กำรศึกษำ
สำธำรณสุข ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยำกรธรรมชำติ
1.1.1 ที่ตั้ง
เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน อยู่ทางทิศตะวันตกของอาเภอเทิง ห่างจากที่ว่าการ
อาเภอเทิง ประมาณ 28 กิโลเมตร มีเส้นทางหลวงสายหลักของตาบลเชียงเคี่ยน คือทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1020 (สายเทิง - เชียงราย)
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตาบลดอยลาน อาเภอเมือง
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลป่าแงะ
อาเภอป่าแดด
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
ตาบลแม่ลอย ตาบลศรีดอนไชย
ตาบลงิ้ว
อาเภอเทิง
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ตาบลป่าแงะ
ตาบลดอยลาน
1.1.2 เนื้อที่
เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
มีเนื้อที่โดยประมาณ
76.3 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 47,688
ไร่
1.1.3 สภำพพื้นที่
สภาพพื้นที่ เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน ประกอบด้วยภูเขา ป่าไม้เบญจพรรณ และ
ที่ราบสูง ระหว่างหุบเขา ประมาณ 50% ของพื้นที่ นอกนั้นเป็นพื้นที่ราบ
1.1.4 กำรแบ่งพื้นที่กำรปกครอง ของตำบลเชียงเคี่ยน
ตำบลเชียงเคี่ยน ได้แบ่งพื้นที่กำรปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้ำน รายละเอียดดังนี้
หมู่ที่ 1
บ้านเชียงเคี่ยน
จานวน
136
หลังคา
หมู่ที่ 2
บ้านสันชุม
จานวน
151
หลังคา
หมู่ที่ 3
บ้านก๊อ
จานวน
146
หลังคา
หมู่ที่ 4
บ้านสันปูเลย
จานวน
185
หลังคา
หมู่ที่ 5
บ้านสารภี
จานวน
217
หลังคา
หมู่ที่ 6
บ้านโป่งช้าง
จานวน
103
หลังคา
หมู่ที่ 7
บ้านป่ากุ๊ก
จานวน
122
หลังคา
หมู่ที่ 8
บ้านภูเขาแก้ว
จานวน
168
หลังคา
หมู่ที่ 9
บ้านสันทราย
จานวน
189
หลังคา
หมู่ที่ 10
บ้านเชียงทองไทย
จานวน
153
หลังคา
หมู่ที่ 11
บ้านก๊อใต้
จานวน
127
หลังคา
หมู่ที่ 12
บ้านใหม่สันชุม
จานวน
117
หลังคา
รวมทั้งสิ้น
1,814
หลังคำ
จำนวนประชำกร แยกเป็น ชำย/หญิง รำยหมู่บ้ำน และจำนวนหลังคำเรือนรำยหมู่บ้ำน
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หมู่
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 12
รวมทั้งสิ้น

ชื่อหมู่บ้ำน
บ้านเชียงเคี่ยน
บ้านสันชุม
บ้านก๊อ
บ้านสันปูเลย
บ้านสารภี
บ้านโป่งช้าง
บ้านป่ากุ๊ก
บ้านภูเขาแก้ว
บ้านสันทราย
บ้านเชียงทองไทย

บ้านก๊อใต้
บ้านใหม่สันชุม

จำนวน
หลังคำ
136
151
146
185
217
103
122
168
189
153
127
117
1,814

ชำย
132
142
186
211
274
117
134
214
230
194
184
176
2,194

จำนวนประชำกร
หญิง
รวมแต่ละหมู่
147
279
145
287
180
366
219
430
299
573
103
220
122
256
221
435
214
444
184
378
188
372
166
342
2,188
4,382

ที่มำ : ข้อมูลแยกเป็นพื้นที่ตามสานักการทะเบียน กรมการปกครอง อาเภอเทิง ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2559
1.1.5 กำรนับถือศำสนำ
ตาบลเชียงเคี่ยนมีประชาชนในพื้นที่ นับถือศาสนาแยกตามศาสนาที่นับถือ มี
ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็น 99.86 % ของประชากรในพื้นที่ (มีจานวน 4,382 คน)
กลุ่มอำชีพ ต่ำง ๆ (24 กลุม่ )
หมู่ที่ 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(ลาไย)บ้านเชียงเคี่ยน หมู่1
วิสาหกิจกลุ่มเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 1 (กลุ่มข้าว)
หมู่ที่ 2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทาหน่อไม้ดองบ้านสันชุม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทาดอกไม้ประดิษฐ์บ้านสันชุม
หมู่ที่ 3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้แห้ง-สด พัฒนาสตรีหมู่ที่ 3
กลุ่มทาน้ายาเอนกประสงค์ บ้านก๊อ หมู่ที่ 3
กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ บ้านก๊อ หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งตาบลเชียงเคี่ยน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าบ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทาน้ายาเอนกประสงค์บ้านสารภี
หมู่ที่ 6 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าบ้านโป่งช้าง
หมู่ที่ 7 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บผ้านวมบ้านป่ากุ๊ก หมู่ที่ 7
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงกบ-ปลา
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หมู่ที่ 8

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด หมู่ 8 เชียงเคี่ยน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทาน้ายาเอนกประสงค์
หมู่ที่ 9 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 9
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้าดื่มสันทราย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าบ้านสันทราย หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวบ้านเชียงทองไทย หมู่ที่ 10
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานฝีมือสตรี หมู่ 10
หมู่ที่ 11 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารและสมุนไพร หมู่ 11
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ หมู่ 11
หมู่ที่ 12 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าปักลวดลายบาติก หมู่ 12
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่ 12
1.1.6 ด้ำนเศรษฐกิจ
1. อำชีพ ประชากรในตาบลเชียงเคี่ยนประกอบอาชีพตามรายละเอียด ดังนี้
-อาชีพเกษตรกร
คิดเป็นร้อยละ 57.27
-อาชีพรับจ้าง
คิดเป็นร้อยละ 25.33
-อาชีพค้าขาย/ให้บริการ
คิดเป็นร้อยละ 4.85
-อาชีพรับราชการ
คิดเป็นร้อยละ 2.64
2.รำยได้ ประชากรในตาบลเชียงเคี่ยน มีรายได้เฉลี่ยทั้งสิ้น 52,239.63
แยกข้อมูลย้อนหลัง ปี 2559 ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านเชียงเคี่ยน
บ้านสันชุม
บ้านก๊อ
บ้านสันปูเลย
บ้านสารภี
บ้านโป่งช้าง
บ้านป่ากุ๊ก
บ้านภูเขาแก้ว
บ้านสันทราย
บ้านเชียงทองไทย
บ้านก๊อใต้
บ้านใหม่สันชุม

รายได้เฉลี่ย (บาท/ปี) ของคนในพื้นที่

บาท คน/ปี สามารถ

รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย
(บาท/ปี) ปี 2558
105,887.00
96,000.00
93,543.00
90,370.00
73,706.00
62,901.00
61,158.00
59,829.00

รายได้บุคคลเฉลี่ย
(บาท/ปี) ปี 2559
90,974.00
57,413.00
50,048.50
64,698.00
43,228.00
43,314.00
47,448.00
43,389.00

46,915.00
45,686.00
43,468.00
43,290.00
68,893.00

57,729.00
33,357.00
47,175.00
48,108.00
626,881.00
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3. หน่วยงำนที่ดำเนินธุรกิจในเขตเทศบำลตำบลเชียงเคี่ยน แยกเป็น
1.ร้านขายของชา
จานวน
42
แห่ง
2.โรงสี
จานวน
8
แห่ง
3.ร้านซ่อมรถ
จานวน
7
แห่ง
ขายน้ามัน
จานวน
9
แห่ง
5.ร้านก๋วยเตี๋ยว
จานวน
5
แห่ง
6.ร้านตัดผม
จานวน
11
แห่ง
7.ฟาร์มหมู
จานวน
1
แห่ง
8.สถานพยาบาล
จานวน
2
แห่ง
9.โรงกลั่นสุรา
จานวน
2
แห่ง
10.โรงทาขนมจีน
จานวน
1
แห่ง
11.ร้านรับซื้อน้ามันเครื่องเก่า
จานวน
1
แห่ง
12.ร้านขายอะไหล่รถ
จานวน
1
แห่ง
13.ร้านทาขนมปัง
จานวน
1
แห่ง
14.ร้านขายวัสดุก่อสร้าง
จานวน
1
แห่ง
15.ร้านวัสดุการเกษตร
จานวน
1
แห่ง
16.ร้านอาหารตามสั่ง
จานวน
1
แห่ง
17.โรงน้าดื่ม
จานวน
1
แห่ง
18.ร้านขายส้มตา
จานวน
1
แห่ง
1.1.7 ด้ำนทำงสังคม
1.ทำงกำรศึกษำ
1. โรงเรียนการประถมศึกษา
จานวน
3
แห่ง
-โรงเรียนบ้านสันชุม (สหราษฎร์บารุง)
-โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน (คณาราษฎร์บารุง)
-โรงเรียนบ้านก๊อ
2. โรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาถึง ม.3 จานวน
1 แห่ง
-โรงเรียนบ้านสันชุม (สหราษฎร์บารุง)
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน
1 ศูนย์
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลเชียงเคี่ยน
2.ทำงด้ำนศำสนำ
1. วัด
จานวน 7 แห่ง
-วัดไชยผาบ หมู่ที่ 1
-วัดสันชุม
หมู่ที่ 2
-วัดต้นก๊อ
หมู่ที่ 3
-วัดสันปูเลย หมู่ที่ 4
-วัดสารภี
หมู่ที่ 5
-วัดโป่งสัก
หมู่ที่ 6
-วัดภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8

4.ร้าน
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2. สานักสงฆ์

จานวน 1

แห่ง

-บ้านเชียงทองไทย หมู่ 10
3. มัสยิด

จานวน 1
-บ้านสารภี

แห่ง

หมู่ 5

1.1.8 ด้ำนธำรณสุข
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชียงเคี่ยน
- สถานพยาบาลเอกชน
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้า ร้อยละ 99 %

จานวน
จานวน

1.1.9 ด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ตู้ยามตารวจประจาตาบล
- อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

1
2

จานวน 1
จานวน 50

แห่ง
แห่ง

แห่ง
นาย

1.1.10 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
1. ป่าไม้/ป่าชุมชนอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร4 (เชียงเคี่ยน) และอยู่ในเขต
หมู่บ้าน มีเนื้อที่จานวน 5,259 ไร่ สามารถแยกได้ ดังนี้
-หมูที่ 1 จานวน 2,000 ไร่ หมู่ที่ 3 จานวน 150 ไร่
-หมู่ที่ 5 จานวน 152 ไร่ หมู่ที่ 6 จานวน
7 ไร่
-หมู่ที่ 8 จานวน 2,500 ไร่ หมู่ที่ 10 จานวน 150 ไร่
-หมู่ที่ 11 จานวน 300 ไร่
2. ทราย มีทรัพยากรในแม่น้าพุง
3. จานวนแหล่งน้าธรรมชาติมีแหล่งน้าที่สาคัญได้แก่ห้วยคา,แม่น้าพุง, อ่างเก็บน้าเชียงเคี่ยน
ห้วยมะหนอด,ร่องเคียน,ห้วยละโว้,คลองชลประทาน,หนองแหย่ง,หนองแซะ,หนองจาอ้อใต้
4. แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- ฝาย
จานวน
4
แห่ง - อ่างเก็บน้า จานวน 1 แห่ง
- บ่อโยก
จานวน
4
แห่ง- บ่อบาดาล
จานวน 8 แห่ง
1.1.11 ด้ำนมวลชนในพื้นที่ ตาบลเชียงเคี่ยนมีมวลชนจัดตั้ง ดังนี้
- ลูกเสือชาวบ้าน
2 รุ่น
- ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น
1.1.12 ด้ำนกำรไฟฟ้ำ
- มีจานวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 1 – 12
- จานวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า โดยเฉลี่ย 99 เปอร์เซ็นต์
1.1.13 ด้ำนสังคมสงเครำะห์ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ,คนพิกำร,ผู้ติดเชื้อ,ผู้ประสบภัย) ปี 2559 ดังนี้
หมู่
1
2
3
4

ชื่อหมู่บ้าน
เชียงเคี่ยน
สันชุม
ก๊อ
สันปูเลย

จานวนผู้ จานวน
จานวนผู้
สูง
คน
ติดเชื้อ
อายุ
พิการ
63
11
53
22
51
13
98
15
-

จานวนผูป้ ระสบภัย (คน)
ภัยหนาว

อุทกภัย

อัคคีภัย

วาตภัย

120
90
58
177

-

-

5
49
28
64

ภัยแล้ง
(ลิตร)
-
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5
6
7
8
9
10
11
12

สารภี
โป่งช้าง
ป่ากุ๊ก
ภูเขาแก้ว
สันทราย
เชียงทองไทย
ก๊อใต้
ใหม่สันชุม
รวมทั้งสิ้น

108
47
64
74
71
73
59
61
822

13
5
7
18
5
23
13
12
185

50

150
88
71
94
144
80
140
62
1,274

-

-

78
7
38
26
64
5
29
47
440

-

ที่มา ข้อมูลสานักงานเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

1.2.1 ศักยภำพของเทศบำลตำบลเชียงเคี่ยน
(1) ฝ่ำยนิติบัญญัติ
สภาเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนทาหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สภาเทศบาลตาบล
เชียงเคี่ยน จานวน 12 คน เลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี
มีประธานสภาเทศบาล/รองประธานสภาเทศบาล ซึ่งนายอาเภอเป็นผู้แต่งตั้งตามมติของสภาเทศบาลตาบล
เชียงเคี่ยน และมีเลขานุการสภาเทศบาลตาบล 1 คน
(2) ฝ่ำยบริหำร
การบริหารงานของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี เป็นฝ่ายบริหาร
ทางด้านนโยบาย มีรองนายกเทศบาล จานวน 2 คน มีเลขานุการนายกเทศบาลตาบล 1 คน เป็นผู้ช่วย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน และฝ่ายปฏิบัติงานประจามีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และมี
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีได้มอบหมายงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผนที่กาหนด แบ่งเป็นส่วนราชการตามกรอบอัตรากาลังสามปี ของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
ปี 2558 – 2560 ได้ดังนี้
1) สานักปลัดเทศบาล
2) กองคลัง
3) กองช่าง
4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
5) หน่วยตรวจสอบภายใน
1.2.2 ศักยภำพของชุมชนและพื้นที่
เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน หากมองในศักยภาพรวมแล้วพอที่จะสรุปศักยภาพและปัจจัยที่
เกื้อหนุนต่อการพัฒนาตาบลในอนาคตนี้เป็นศูนย์กลางคมนาคมทางบก โดยเป็นทางผ่านที่สามารถเดินทางไปยัง
อาเภอป่าแดดและผ่านไปถึงอาเภอจุน - ปง เข้าสู่จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่านได้ มีเส้นทางที่ติดต่อไป
อาเภอพานและเส้นทางเชียงราย – เทิง ผ่านซึ่งเป็นเส้นทางของนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวภูชี้ฟ้า แหล่ง
เกษตรกรรมประชากรของตาบลเชีย งเคี่ ยน ส่ ว นใหญ่มี อาชีพเกษตรกรรมทั้งปลู กพืช และเลี้ ยงสั ต ว์ หาก
พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพแล้วจะทาให้เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของ
ประชาชนในตาบลดีขึ้นเกษตรกรมีการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารสัตว์ทาให้เกษตรกรมีเงิน
หมุนเวียนภายในชุมชนมากขึ้น

10

กรอบโครงสร้ำงส่วนรำชกำรของเทศบำลตำบล
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

สานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

1. งานบริหารทั่วไป

1. งานการเงินและบัญชี

1. งานสาธารณูปโภค

2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

2. งานออกแบบและก่อสร้าง

3. งานการเจ้าหน้าที่

3. งานแผนที่ภาษีและทะเบียน

4. งานพัฒนาชุมชน
5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. งานบริการสาธารณสุข

ทรัพย์สิน
4. งานพัสดุและทรัพย์สิน

กองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

1. งานบริหารการศึกษา
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
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ภำรกิจ อำนำจหน้ำที่ของเทศบำลตำบลเชียงเคี่ยน
การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนนั้น เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ของ
เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนจะ
สมบูรณ์ได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและมี
ความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา นอกจากนี้ยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให้
พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นของเทศบาลตาบล ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้
เพื่อให้ ทราบว่า เทศบาลตาบลมีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสภัยคุกคามในการดาเนินการตามภารกิจ
หลัก SWOT เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้เป็น
7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและเทศบาลตาบล พ.ศ.2537 ที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้
5.1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน มีภำรกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก (มาตรา 67 (1))
(2) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร (มาตรา 68 (1))
(3) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2))
(4) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า (มาตรา 68 (3))
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา 16 (4))
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5))
5.2 ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต มีภำรกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6))
(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3))
(3) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(มาตรา 68 (4))
(4) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
(มาตรา 16 (10))
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตร 16 (2))
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(มาตรา 16 (5))
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19))
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5.3 ด้ำนกำรจัดกำรระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย มีภำรกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4))
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน(มาตรา 68 (8))
(3) การผังเมือง (มาตรา 68 (13))
(4) การจัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3))
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17))
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))
5.4 ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชย์กรรมและกำรท่องเที่ยว มีภำรกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6))
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5))
(3) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7))
(4) ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10))
(5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12))
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68 (11))
(7) การส่งเสริมการฝึกฝนและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6))
(8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7))
5.5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีภำรกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้
(1) คุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(มาตรา 67 (7))
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2))
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ (มาตรา 17 (12))
5.6 ด้ำนกำรศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น มีภำรกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้
(1) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(มาตรา 67 (8))
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5))
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9))
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น(มาตรา 17 (18))
5.7 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจของส่วนรำชกำร มีภำรกิจ
ที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจาเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9))
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน(มาตรา 16 (16))
(3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท.(มาตรา 17 (3))
(4) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(มาตรา 17 (16))
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ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจเทศบาลตาบลสามารถจะแก้ไขปัญหาของ
เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความต้องการของประชาชน
ในเขตพื้นที่ประกอบด้วย การดาเนินงานของเทศบาลตาบลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหาร
ของเทศบาลตาบลเป็นสาคัญ

ภำรกิจหลัก และภำรกิจรอง ที่เทศบำลตำบลเชียงเคี่ยนจะดำเนินกำร
ภำรกิจหลัก
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน เป็นต้น
2. การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้าประปา เป็นต้น
3. การรักษาความสะอาดถนน ทางน้า ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
4. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร
7. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
8. การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ราษฎร
9. การฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
11. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
12. การส่งเสริมและเสริมสร้างให้ราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง
13. การส่งเสริมการเกษตรและประกอบอาชีพทางการเกษตร
14. การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ภำรกิจรอง
1. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. การคุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
4. การคุ้มครองดูและและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
5. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่น
6. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
7. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
8. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า
9. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
10. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
11. การจัดการ การบารุง และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
12. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร
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วิสัยทัศน์(Vision)
“สร้ำงรำยได้ เพิ่มผลผลิตและพัฒนำคุณภำพชีวิตทุกด้ำน”

พันธกิจ(Mission)
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งดูแลสวัสดิการสังคมของผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
2. ปรับปรุงและจัดหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและแหล่งน้าประปาในหมู่บ้านที่ขาดแคลนให้ใช้ได้ตลอด
3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของกลุ่มพัฒนาสตรี ในระดับหมู่บ้านและระดับตาบล
4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาโดยให้มีการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอานวยความสะดวกพร้อม
ทั้งสนับสนุนยานพาหนะให้
5. ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภคให้ได้รับมาตรฐาน
และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการที่ยิ้มแย้มแจ่มใส สะดวกและรวดเร็ว
7. ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรให้สะดวกยิ่งขึ้น
8. มีการแก้ไขเรื่องการกาจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

จุดมุ่งหมำย (Goals)เพื่อกำรพัฒนำ
1. แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตเรื่องการขาดน้าอุปโภค บริโภค พร้อมทั้งน้าเพื่อการเกษตร
2. สร้างความประทับใจให้กับผู้มาใช้บริการ
3. อานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรไปมาทางถนน
4. ยกระดับและพัฒนาอาชีพให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น พร้อมทั้งการพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ต้องการ
ของตลาด
5. กาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
6. ยกระดับการศึกษา และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามให้สืบสานต่อไป
7. ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งขจัดปัญหาความยากจนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้
8. อานวยความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
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ส่วนที่ 2
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตของเทศบำลตำบลเชียงเคี่ยน
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2.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมศักยภำพ (SWOT) ของเทศบำลตำบลเชียงเคี่ยน
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ประชาชนยังมีรายได้น้อย รายได้ส่วนใหญ่มาจากอาชีพกสิกรรม
2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจและตื่นตัวในการพัฒนาความรู้ด้านใหม่ ๆ
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในชนบทให้ดีขึ้น
3. ขาดแหล่งน้าตามธรรมชาติ ทั้งน้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคและเพื่อการเกษตร
4. ขาดแคลนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม/สาธารณูปโภคยังไม่ ทั่วถึง
และครอบคลุม
5. สินค้าทางการเกษตรยังพัฒนาไม่ได้มาตรฐาน และขาดตลาดรองรับ
6. พื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยังขาดการพัฒนาเพื่อนาไปสู่ธุรกิจการท่องเที่ยว
7. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติยังใช้อย่างสิ้นเปลืองและไม่อนุรักษ์
8. ขาดการส่งเสริมสถานที่ออกกาลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
จุดแข็ง (Strengths)
1. ตาบลเชียงเคี่ยนมีลักษณะภูมิศาสตร์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติยังคงมีความสวยงามและบริสุทธิ์
3. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย และสืบสานต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
4. ชุมชนยังคงมีความผูกมิตรไมตรีและมีความเข้มแข็ง
5. ประชาชนมีความขยัน ตั้งใจประกอบอาชีพและสนใจในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
6. มีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตัวเองได้
7. พื้นที่โดยทั่วไปอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเพาะปลูกที่สาคัญ เช่น ข้าว ลาไย
ยางพาราฯลฯ
8. ไม่มีปัญหาทางด้านสังคมที่รุนแรง
โอกำส (Opportunities)
1. มีพื้นที่ทางธรรมชาติที่สามารถปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตาบลได้
2. ทาเลที่ตั้งของตาบลเชียงเคี่ยนสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชที่สาคัญทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายได้
3. มีพื้นที่สาธารณะที่สามารถพัฒนาเป็นศูนย์รวมราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ ของตาบล
เชียงเคี่ยนได้
4. ท้องถิ่นมีงบประมาณเพียงพอที่จะดาเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน/การคมนาคม/ระบบ
สาธารณูปโภค/มีสถานที/่ แหล่งน้าเพียงพอ
อุปสรรค (Thrats)
1. งบประมาณในการดาเนินงานน้อยเกินไป นอกจากนี้งบประมาณจากส่วนกลางก็ไม่
เพียงพอกับการพัฒนา
2. เศรษฐกิจตกต่า แต่ค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้น
3. พื้นที่ทาการเกษตรประสบกับปัญหาภัยแล้งทุกปีประชาชนยังขาดความเข้าใจและตื่นตัวใน
การพัฒนาความรู้ด้านใหม่ ๆ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในชนบทให้ดีขึ้น
4. เกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง เช่น ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย วาตภัย
5. งบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน
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ส่วนที่ 3
กรอบแนวคิดกำรจัดทำแผนป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
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3.1 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานมีขนาด
ที่เหมาะสมกับ บทบาทภารกิจ มีสรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างมีความเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ คือ การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
3.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)1
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 2.1 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2.2 ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง
แนวทำงกำรพัฒนำ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึด
มั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุม
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพื่อ สร้างพลังการขับเคลื่ อนค่านิยม
ต่อต้านการทุจริต โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกงป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต
3.3 นโยบำยรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน
ด้านต่างๆ รวม 11 ด้านโดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อ
ที่ 10 สรุปได้ดังนี้
นโยบำยที่ 10นโยบำยกำรส่ งเสริ มกำรบริ หำรรำชกำแผ่ นดิ นที่ มี ธ รรมำภิ บำลและกำรป้ องกั น
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภำครัฐ
ข้อ 10.2 ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่
แน่นอน ระยะเวลาดาเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใสมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิง
เวลา หรื อ ใช้อานาจโดยมิช อบก่อให้ เกิดการทุจริต การสู ญเสี ยโอกาสหรือสร้างความเสี ยหายแก่ประชาชน
โดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท้าธุรกิจ การลงทุน และ
ด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ้าวันเป็นสาคัญ
ข้อ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิง
รุกทั้งในรู ป แบบการเพิ่มศูน ย์ รั บ เรื่ องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายัง
ส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง
ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนา
หน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างประหยัด มีประสิทธิ ภาพ
และมีระบบบูรณาการ
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ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกใน
การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ 19 การบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด
ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาส
การทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้
เวลานาน ซ้าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
ข้อ 10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติ
และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้
จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์
ขัดแย้ ง หรื อ ทับ ซ้อ น ซึ่ งได้มี คาวิ นิ จ ฉัย ขององค์ก รต่า ง ๆ เป็น บรรทัด ฐานแล้ ว มาเป็น บทเรีย นให้ ความรู้แ ก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
ข้อ 10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งจะวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูก
แทรกแซงหรือขัดขวาง
3.4 ค ำสั่งคณะรั กษำควำมสงบแห่งชำติที่ 69/2559 เรื่ อง มำตรกำรป้องกัน และแก้ไ ขปัญหำกำรทุจริ ต
ประพฤติมิชอบ
เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัย
ให้แก่ป ระชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุ ขแก่สั งคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโ ดยรวม ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคาสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่ อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้
ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทาการ
หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ ใช้หรือ ผู้ สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดาเนินการตามอานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง
และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ มี ห น้ าที่ ในการควบคุ ม ก ากั บดู แล การด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด
ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดาเนินการตามข้อ
2 และข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี
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ข้อ 5 ให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดาเนินการ
แสวงหา รวบรวม และด าเนิ น การอื่ น ใด เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง และพยานหลั ก ฐานในการที่ จ ะทราบ
รายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการดาเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3
และข้อ 4 และรายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณา
อย่างต่อเนื่อง
3.5 ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต(Zero Tolerance & Clean
Thailand)”
ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

พันธกิจ“สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุก
ภำคส่วนแบบบูรณำกำรและปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ทั้งระบบ ให้มี
มำตรฐำนสำกล”

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

วัตถุประสงค์หลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชน
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่า
คะแนน ในระดับที่สูงขึ้น

ยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต ” เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญ
ในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทน ต่อกำรทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี ความเป็น
พลเมือ งที่ดี มีจิต สาธารณะ จิต อาสา และความเสีย สละเพื่อ ส่ว นรวม และเสริม สร้า งให้ทุก ภาคส่ว น มี
พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ” สถานการณ์
ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็น
การชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย
ต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตของรัฐบำลและเจ้ำหน้ำที่รัฐ อาจ
กล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่า
หนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจานง ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับ
และไม่อดทนต่อการทุจ ริ ตประพฤติมิช อบไม่ว่าจะเป็นรัฐ บาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้ เห็นถึงเจตจา นงทาง
การเมืองอัน แน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้นเพื่อเป็นการ
ตอบสนองต่อเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็น
อันหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนาเจนจานงทางการเมืองในเรื่องการ
ต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเกี่ยวกัน
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 3 “สกั ด กั้ น กำรทุ จ ริ ต เชิ ง นโยบำย” การทุ จ ริ ต เชิ ง นโยบาย (Policy
Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้า
แสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อานาจอย่างไม่
โปรงใสยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์
“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกาหนด
มาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการกาหนดนโยบาย (Policy
Formulation) ขั้ น ตั ด สิ น ใจนโยบาย (Policy
Decision)
ขั้ น การน านโยบายไปปฏิ บั ติ (Policy
Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศำสตร์ที่ 4 “พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก ”ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อ
ลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย
กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มี
ธรรมาภิบาล
ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต ” ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและ
กระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการดาเนินการ
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการ
ตัดสิ นคดีและลงโทษผู้ กระทาผิ ด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทาให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทาการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชน
และสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทาการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศำสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย” เป็นการกาหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความ
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โปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็น
การประเมิน และวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือ
ปรับปรุงการทางาน รวมไปถึง การบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ภาคเอกชน และต่างประเทศเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย
3.6 ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำของเทศบำลตำบลเชียงเคี่ยน พ.ศ. 2561-2564
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 1. การบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล
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ส่วนที่ 4
แผนป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560 - 2564)
ของเทศบำลตำบลเชียงเคี่ยน
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4.1 หลักกำรควำมเป็นมำ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตามยุทธศาสตร์
ชาติ ฯไปสู่การปฏิบัติ
กระทรวงมหาดไทยอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบาบัดทุกข์บารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
การอานวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การ
ปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎรความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย การ
พัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือ ส่วนราชการที่สังกัด
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้ให้ความสาคัญกับ การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยได้เน้นย้าให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ข้อ
กฎหมาย และให้นามาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน และมอบเป็น
ของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน พ.ศ. 2560 การดาเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 โดยได้นายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) คาสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิ ติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน
2557 มาเป็ นกรอบและแนวทางด าเนิ นการ โดยได้แปลงไปสู่ การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหำดไทย ใสสะอำด” ซึ่งจะมีการ
ดาเนิ นการใน 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ การส่ งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น และสนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอำด”“อำเภอใสสะอำด” และ “องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใสสะอำด” ทั่วประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย กาหนดนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสาหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ
และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนาหน่วยงานให้ดาเนินงานตามภารกิจด้วย
ความโปร่ งใส บริ หารงานด้ว ยความซื่อสัตย์สุ จริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์
ดังกล่าว จึงกาหนดแนวทางให้ ส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยถือปฏิบัติและการ
ดาเนินการ ดังนี้
1. บริ ห ารงานและปฏิบั ติ ง านตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยมุ่ ง ตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
2. ปลู กฝั งค่านิ ย มและทัศนคติ ให้ บุคลากรในสั งกัด มีความรู้ ความเข้า ใจ ยึดหลั กคุณธรรม
จริยธรรม นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
3. ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดาเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดย
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์
ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
5. กรณีพบการทุจริตจะดาเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง
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4.2 เป้ำหมำยหลักกระทรวงมหำดไทย
4.2.1 ค่าคะแนน ITA ของ มท. เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ กับปีที่ผ่านมา
4.3 วัตถุประสงค์กระทรวงมหำดไทย
4.3.1 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ตาม
วัตถุประสงค์หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
4.3.2 เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาความไม่ โ ปร่ ง ใส ทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ของส่ ว นราชการในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย โดยมุ่งเน้นกลไกการมีส่วนร่วมของ ประชารัฐ เน้นการร่วมคิด รวมทา ร่วมปฏิบัติ ร่วม
แก้ปั ญหา และร่ ว มติดตามประเมิน ผล โดยการแก้ที่สาเหตุของปัญหาการปลูกจิตสานึกความซื่อสั ตย์สุ จริต
รับผิดชอบ รักษาวินัยของข้าราชการ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้ง
เข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า และจัดอบรมให้ ความรู้ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่สุ่มเสี่ยงต่อการ
จะทาให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการกระทา
ที่ไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ระบบการประมูล การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ การจัดซื้อจัดจ้าง มี
ระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน มีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม การใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
4.3.3 เพื่อขยายผลการดาเนินงานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างเครือข่าย
ร่วมต่อต้านการทุจริตในประเทศ แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วน อื่น ๆ ที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด
เพื่อเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3.4 เพื่อให้ ส่ ว นราชการในสั งกัดกระทรวงมหาดไทยยึดถือเป็นกรอบการปฏิบัติงานเพื่ อ
ประโยชน์สุขของประชาชนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐมุ่งสู่เป้าหมายหลัก คือ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมื องที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของ
รัฐบาล
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4.4ยุทศำสตร์ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบำลตำบลเชียงเคี่ยน
4.4.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต”
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต

แนวทำงตำมกลยุทธ์
1.1 พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
1.2 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2. ประยุกต์ปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต

2.1 นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคม
และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
2.2 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาค 3.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
3.2 สร้ า งความตื่ น ตั ว ในการแสดงออกต่ อ เหตุ ก ารณ์ ท างสั ง คมที่ ผิ ด ต่ อ
จริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทาง
สังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ
เหตุผล
3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
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4.4ยุทศำสตร์ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบำลตำบลเชียงเคี่ยน
4.4.2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย”
กลยุทธ์
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล

แนวทำงตำมกลยุทธ์
1.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
1.2 พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 พั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ ในการยอมรั บนโยบายที่ ผิ ดพลาดและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม
1.4 กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ

2. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิง 2.1 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตใน
นโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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4.4.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 “พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต

2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
5. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการ
ป้องกันการทุจริต

แนวทำงตำมกลยุทธ์
1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
1.2 พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วน
ร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
1.4 พัฒนากลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต
2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2.2 กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่การ
ปฏิบัติ
3.1 พั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในระบบบริ ห ารงาน
สาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (กาหนดเรื่อง
ที่ประชาชนให้ความสนใจ)
4.1 พั ฒ นาและยกระดั บ รู ป แบบการสื่ อ สารสาธารณะเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรม
5.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
5.2 ต่ อ ยอด ขยายผล องค์ ค วามรู้ เ ชิ ง สร้ า งสรรค์ ส าหรั บ การป้ อ งกั น
การทุจริต
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4.4.4 ยุทธศำสตร์ที่ 4 “พัฒนำกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต”
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต

แนวทำงตำมกลยุทธ์
1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
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ส่วนที่ 5
รำยละเอียดแผนป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
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5.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต”
เป้ำหมำย “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหำกำรทุจริต และร่วมต้ำนทุจริตในทุกรูปแบบ
กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์

1.ส่งเสริมให้มีระบบ 1.1 พัฒนาจิตสานึก
และกระบวนการ
สาธารณะ
กล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้านทุจริต
1.2 การใช้เครื่องมือ
การสื่อสารทางสังคม
เ พื่ อ ป รั บ เ ป ลี่ ย น
พฤติกรรม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

จานวนกิจกรรม
รณรงค์สร้าง
จิตสานึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรมฯ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารความรู้
เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 1 ครั้ง/ปี
2. ประยุกต์หลัก
2.1 นาหลักปรัชญา 1.สร้ า งจิ ต ส านึ ก และความ จานวนโครงการที่
ปรัชญาของเศรษฐกิจ ของเศรษฐกิจ
ตระหนั ก ในการปฏิ บั ติ ต นตาม จัดกิจกรรมตามหลัก
พอเพียงเป็น
พอเพียงมาปรับใช้ใน หลักเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
เครื่องมือต้านทุจริต การกล่อมเกลาทาง
สังคมและการ
ปฏิบัติงานต่อต้าน
การทุจริต
3. เสริ ม พลั ง การมี 3.1 สร้ างชุ มชนเฝ้ า สร้างผู้นาเฝ้าระวัง หมู่บ้านและ ร้อยละ ของ กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับการ
ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน ระวัง ต่อต้านทุจริต ชุมชนห่างไกลการทุจริต
( Community) แ ล ะ
บู ร ณ า ก า ร ทุ ก ภ า ค
ส่ ว นเพื่ อ ต่ อ ต้ า นการ
ทุจริต

1.รณรงค์ ส ร้ า งจิ ต ส านึ ก ด้ า น
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ตาม
ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใ ห้ แ ก่
เจ้าหน้าที่
1.เผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์
ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและความโปร่งใส ผ่าน
ทางเว็บไซต์ ,FB

พัฒนาศักยภาพร่วม
ต่อต้านการทุจริต

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี2564
1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง

ผลลัพธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด

เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
จิตสานึกในการ
ปฏิบัติราชการด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
ประชาชนได้ รั บ รู้ สานักปลัด
ข้อมูลข่าวสาร

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ สร้างกานัน/
100 ผู้ใหญ่บ้านให้เป็น
เครือข่ายร่วม
ต่อต้านการทุจริต

เจ้าหน้าที่นาหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นหลักในการ
ปฏิบัติราชการและ
ดาเนินชีวิต

สานักปลัด

สานักปลัด
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กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

3. เสริ ม พลั ง การมี 3.2 บู ร ณาการทุ ก ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย มีเครือข่ายร่วม
ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน ภาคส่วนเพื่อต่อต้าน ภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ ต่ อ ต้ า น ต่อต้านการทุจริต
(Community) และ การทุจริต
การทุจริตภาครัฐ
บู ร ณาการทุ ก ภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี2564

ผลลัพธ์

1
2
3
4
5
มีเครือข่ายร่วม
เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย ต่อต้านการทุจริต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด
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5.2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย”
เป้ำหมำย
1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
2. ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

ผลลัพธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ประชาชนได้ รั บ รู้ สานักปลัด
ข้อมูลข่าวสาร

แนวทางตามกลยุทธ์

1. วางมาตรการ
เสริมในการสกัดกั้น
การทุจริตเชิง
นโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล

1.1 การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับนโยบาย

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล
ข่ า วสารที่ เกี่ ยวข้ องกั บนโยบาย ข่าวสารความรู้
ผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก
เกี่ยวข้องกับนโยบาย
1 ครั้ง/ปี

1.2 กาหนด
มาตรการวิเคราะห์
ความเสีย่ งและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ

การมีระบบควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน

การจัดทาแผน
ควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใน 1
ครั้ง/ปี

1 ครั้ง

2. 1 เ ผ ย แ พ ร่ อ ง ค์
ความรู้ในการดาเนิน
น โ ย บ า ย อ ย่ า ง
โปร่ ง ใสและไร้ ก าร
ทุจริตให้แก่องค์กร

ประชาสัมพันธ์ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใสเช่น
กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/
วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารให้
เจ้าหน้าที่

จานวนการ
ประชาสัมพันธ์ไม่
น้อยกว่า 3 ช่องทาง
(website, FB,
บอร์ด
ประชาสัมพันธ์)

3
3
3
3
3
มีช่องทาง
สานักปลัด
ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง ประชาสัมพันธ์ไม่
น้อยกว่า 3 ช่องทาง

2 ส่งเสริมให้มี
การศึกษา วิเคราะห์
ติดตาม และตรวจสอบ
การทุจริตเชิง
นโยบายในองค์กร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี2564
1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง

กลยุทธ์

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

ลดความเสี่ยงในการ สานักปลัด
ปฏิ บั ติ งานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
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5.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 “พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก”
เป้ำหมำย
1. กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการทางานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
2. มีการบูรณาการการทางานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต
3. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกัน
การทุจริต

2. สร้างกลไกการ
ป้องกันเพื่อยับยั้ง
การทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
1.1 พัฒนามาตรการ
เ ชิ ง รุ กที่ ส า ม า ร ถ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ก า ร
ทุจริตในแต่ละระดับ
1.2 พั ฒ นาระบบ
การทางานแบบ
บู ร ณาการระหว่ า ง
ภาครั ฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
ในการป้ อ งกั น การ
ทุจริต
2.1 สร้างกลไก
ป้องกันเพื่อยับยั้ง
การทุจริต

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี2564

ผลลัพธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด

โครงการรั ก ชาติ ถู ก ทาง ร้อยละของผู้เข้าร่วม
สร้ า งเสริ ม ความซื่ อ สั ต ย์ โครงการ
สุจริต

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

ร้อยละ
100

ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับการ
สร้างเสริมความซื่อสัตย์
สุจริต

จัดอบรมเสริ มความรู้ความ ร้อยละของผู้เข้ ารั บ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ระบบการ การอบรม
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

ร้อยละ
100

ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับ
ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ท้องถิ่นในกิจกรรมด้านต่างๆ
เ ช่ น ก า ร ท า ตั ว เ ป็ น
แ บ บ อย่ า ง ที่ ดี ก า ร เ ป็ น
ป ร ะ ธ า น / ที่ ป รึ ก ษ า /
คณะทางาน การเปิดรับฟั ง
ความคิ ด เห็ น จากทุ ก ภาค
ส่วนเป็นต้น

5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

ผู้บริหารมีบทบาทในการ สานักปลัด
ส่งเสริมป้องกันเพื่อ
ยับยั้งการทุจริตใน
องค์กร

จานวนโครงการที่
ผู้บริหารเข้าร่วม
กิจกรรมที่มบี ทบาท
ในการส่งเสริม
ป้องกันเพื่อยับยั้ง
การทุจริตในองค์กร

สานักปลัด
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2.2 ก าหนดกลไ ก
ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมิ น ผลการน า
ข้ อ เสนอแนะไปสู่
การปฏิบัติ
3. พัฒนานวัตกรรม 3.2 พัฒนาเทคโนโลยี
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี สารสนเทศและการ
สารสนเทศเพื่ อ ลด สื่อสารที่เปิดโอกาส
ปัญหาการทุจริต
ให้ประชาชน
สามารถศึกษา
เรียนรู้ และหาข้อมูล
เกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต
4. พัฒนารูปแบบ
4.1 พัฒนาและ
การสื่อสาร
ยกระดับรูปแบบการ
สาธารณะเชิง
สื่อสารสาธารณะ
สร้างสรรค์เพื่อ
เพื่อปรับเปลีย่ น
ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม
พฤติกรรม

จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
1.การเผยแพร่ ป ระกาศ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ผ่ า น ท า ง
เว็บไซต์สานักงาน

จั ด ท ารายงานผล
การดาเนินงาน
2 ครั้ง/ปี

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

จานวนครั้งในการ
เผยแพร่ประกาศ
การจัดซื้อจัดจ้าง

ทุก
โครงการ

ทุก
โครงการ

ทุก
โครงการ

ทุก
โครงการ

ทุก
มี ก ารเผยแพร่ ป ระกาศ สานักปลัด
โครงการ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งทุ ก

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้
ประชาชนทราบ (website,
FB,บอร์ดประชาสัมพันธ์)

จานวนการ
ประชาสัมพันธ์ไม่
น้อยกว่า 3 ช่องทาง

3
3
3
3
3
มีช่องทางประชาสัมพันธ์ สานักปลัด
ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง

5. พัฒนาสมรรถนะ
และองค์ความรู้เชิง
สร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการ
ป้องกันการทุจริต

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่พนักงาน
ลูกจ้าง ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
เชียงเคี่ยน

ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่เข้า
ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

ร้อยละ
75

5.1 พัฒนาและ
ยกระดับการพัฒนา
บุคลากรด้านงาน
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต ให้มีความเป็น
มืออาชีพและเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล

มีรายงานผลการ
ดาเนินงาน
2 ครั้ง/ปี

สานักปลัด

โครงการ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

ร้อยละ
100

เจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมมี
จิตสานึกค่านิยมและ
วัฒนธรรมสุจริต

สานักปลัด
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5.4 ยุทธศำสตร์ที่ 4 “พัฒนำกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต”
เป้ำหมำย
การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. คดีการทุจริตและการกระทาทุจริตลดน้อยลง
1.

กลยุทธ์

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี2564
1 จัด ทาหลั กเกณฑ์ วิธี การ มีห ลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
1
1
1
1
1
รับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ รั บ ฟั งข้ อ ร้ อ งเรี ย น/ หลัก
หลัก
หลัก
หลัก
หลัก
ร้องทุกข์
เกณฑ์ เกณฑ์ เกณฑ์ เกณฑ์ เกณฑ์

แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

1. เพิ่มประสิทธิภาพ 1.1 การปรับปรุง
ระบบงานป้องกัน
ระบบการรับเรื่อง
การทุจริต
ร้องเรียนของ
หน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตต่าง ๆ ให้
มีความรวดเร็ว
เข้าถึงได้โดยง่าย
1.2 การสร้า งความ การจัดระบบรับฟังข้อ
-จานวนช่องทางการ
5
5
5
5
5
เชื่ อ มั่ น และความ ร้องเรียน
รับฟังข้อร้องเรียน
ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง
ไว้ ว างใจต่ อ ระบบ -การจัดช่องทางร้องเรียน/
การรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส/ความคิดเห็น
- ตู้รับข้อร้องเรียน
- จัดส่งข้อร้องเรียนทาง
ไปรษณีย์
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
- เว็บไซต์
www.chiangkiean.go.th/
FB

ผลลัพธ์
มีหลักเกณฑ์วิธีการรับ
ฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด

มี ช่อ งทางการรั บ ฟั งข้ อ สานักปลัด
ร้องเรียนหลายช่องทาง
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กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกัน
การทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
-การจั ด การและแจ้ งผลข้ อ ร้อยละของข้อ
ร้องเรียน
ร้องเรียนที่แจ้งผล
การดาเนินการแก่ผู้
ร้องเรียน

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ผลลัพธ์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี2564
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ มีการจัดการและแจ้งผล สานักปลัด
100
100
100
100
100 ข้อร้องเรียนทุกเรื่อง

