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สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานของเทศบาลต าบลทา่สาย  
1. ความเป็นมาและที่ตั้ง ต าบลทา่สาย 
  ตั้งอยู่ระหว่างถนนเชียงราย - เทิง แยกการปกครองมาจากต าบลสันทราย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2528 ตามประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2528 องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
สาย ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสาย ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 หน้าที่ 5 และได้รบัจัดต้ังเป็นเทศบาล
ต าบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เทศบาลต าบลท่าสายต้ังอยู่ทางทิศตะวันออก เฉียง
ใต้ของอ าเภอเมืองเชียงราย อาคารที่ท าการอยู่ห่างจากอ าเภอเมืองเชียงราย ระยะทาง 5 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่ ตั้งอยู่
บนที่ราบสูง มีพ้ืนที่ 64 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 40,000 ไร่ ตั้งอยู่ ณ อาคารทีท่ าการเลขที่ 377 หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองยาว ถนนเชียงราย - เทิง ต าบลท่าสาย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีหมู่บ้านในเขตการปกครอง ทั้งสิ้น 
13 หมู่บ้านี ้
อาณาเขตติดต่อ 
   - ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลรอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
  - ทิศใต ้ติดต่อกับต าบลห้วยสัก, ต าบลป่าอ้อดอนชัย, อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
  - ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลเวียงชัย อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
  - ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลป่าอ้อดอนชัย, ต าบลสันทราย, อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
สภาพภูมิประเทศ 
  สภาพภูมิประเทศของเทศบาลต าบลท่าสาย ตั้งอยู่บนที่ราบสูงมีแม่น้ าสายส าคัญไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ าลาว ซึ่ง
ไหลผ่านหลายหมู่บ้านถือได้ว่าเป็นสายน้ าที่ไหลหล่อเลี้ยงชีพเกษตรกรสายที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งสายหนึ่ง 
สภาพภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลต าบลท่าสายเป็นแบบมรสุมเขตร้อน ซึ่งแบ่งออกได้ 3 ฤดู ดังนี้ ฤดูร้อน ฤดูหนาว 
ฤดูฝน ในฤดูรอ้นจะร้อนมากอุณหภูมิสูงสุดในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ฤดูหนาว อากาศ จะหนาวในช่วง
เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ฤดูฝนจะมีฝนตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 
สภาพเศรษฐกิจ 
  สภาพเศรษฐกิจมีการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น การท านา ท าไร่ ท าสวน ปลูกผัก จ าแนก
ได้ดังต่อไปนี้ 
  - ท าสวน ได้แก่ สวนมะม่วง มะนาว 
  - ปลูกผัก ได้แก่ ผักกาดเขียวปลี ถั่วฝักยาว คะน้า กะหล่ าปลี 
  - ท าไร่ ได้แก่ ปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือ อ้อย 
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เขตการปกครอง 
ต าบลท่าสาย มีเนื้อที่ 64 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแนน่เฉลี่ย 150 คน/ตารางกิโลเมตร มีจ านวนหมู่บ้านในเขตการ
ปกครองทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

หมู่บ้าน ชื่อ – สกุล ก านัน/ผู้ใหญ่บา้น ต าแหน่ง 
หมายเลขโทรศัพท์ (มือ

ถือ) 

หมู่ที่ 1 บ้านสันขมิ้น นายเฉลิม ตาวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 08-9998-0399 

หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร ว่าที่ ร.ต.ยงยุธ ยาวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน 08-6911-1960 

หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย นายบุญฤทธิ์ อาญา ผู้ใหญ่บ้าน 08-1951-7653 

หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว นายสนิท ค ามา ผู้ใหญ่บ้าน 08-9757-3153 

หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว นายสุริยัน สมวัน ผู้ใหญ่บ้าน 08-9854-8002 

หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย นายประสิทธิ์ เทพสิงห ์ ผู้ใหญ่บ้าน 08-9236-7424 

หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด นายเจริญ ไชยประเสริฐ ก านันต าบลท่าสาย 08-1960-5241 

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง นายอภิชัย นันต๊ะรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 08-1287-3565 

หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว นายประพจน์ เทวะนัง ผู้ใหญ่บ้าน 08-7186-1013 

หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม นายมานิตย์ ดู่ค า ผู้ใหญ่บ้าน 08-7657-2576 

หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม นายไพฑูลย์ เอกตาแสง ผู้ใหญ่บ้าน 
086-1916150 
086-1940654 

หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันต ิ นางบุญรัศมี กันธิยะ ผู้ใหญ่บ้าน 090-0520568 

หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง นางราณี สมวัน ผู้ใหญ่บ้าน 082-1810254 
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จ านวนประชากร 
  ประชากรรวมทั้งสิ้น 9,290 คน แยกเป็น ชาย 4,445 คน หญิง 4,845 คน จ านวนครัวเรือน 4,670 ครัวเรือน             
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 150 คน/ตารางกิโลเมตร มีจ านวนหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
(ข้อมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2559) 

หมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ครัวเรือน (หลัง) 

หมู่ที่ 1 บ้านสันขมิ้น 269 304 573 375 

หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร 232 252 484 253 

หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย 352 400 752 359 

หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว 434 511 945 496 

หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว 407 481 888 585 

หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย 305 323 628 357 

หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด 306 361 667 316 

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง 528 517 1,045 527 

หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว 259 245 504 205 

หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม 465 458 923 424 

หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม 337 380 717 289 

หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันต ิ 272 295 567 209 

หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง 279 318 597 275 
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2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.1 การคมนาคม 
  เทศบาลต าบลท่าสาย มีถนนสายหลัก ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 เป็นเส้นทางสายหลัก                 
ทิศตะวันตกมุ้งหน้าสู้ตัวเมืองจังหวัดเชียงราย ทิศตะวันออกมุ่งหน้าสู้อ าเภอพญาเม็งราย อ าเภอเทิง อ าเภอเชียงของ 
2.2 ถนน 
ถนนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลท่าสาย 
  - ถนนลาดยาง จ านวน 2 สาย 
  - ถนนลูกรัง จ านวน 10 สาย 
  - ถนนคอนกรีต จ านวน 50 สาย  
 
ถนนในเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลทา่สาย ได้แก่ 
  - ถนนลาดยาง จ านวน 4 สาย 
  - ถนนลูกรัง จ านวน 0 สาย 
  - ถนนคอนกรีต จ านวน 0 สาย 
 
2.2 ด้านน้ าอปุโภค บริโภค 
  เทศบาลต าบลท่าสาย มีแหลง่น้ าที่ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค ดังนี ้
 
แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
  1. แม่น้ าลาว ไหลผ่าน หมู่ที่ 1 2 3 4 7 8 ต าบลท่าสาย 
  2. อ่างเก็บน้ า ห้วยอีเกิ้ง หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย 
  3. อ่างเก็บน้ า ห้วยปูแกง หมูท่ี่ 6 บ้านหัวดอย 
  4. หนองบัวสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด 
  5. อ่างเก็บน้ าเขื่อนแก้ว หมู่ที ่9 บ้านเขื่อนแก้ว 
  6. อ่างเก็บน้ าหนองสระหลวง หมู่ที9่ บ้านเขื่อนแก้ว 
  7. อ่างเก็บน้ าหนองหลวง หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว 
  8. อ่างเก็บน้ าห้วยฮ้อม หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม 
  9. อ่างเก็บน้ าต้นผึ้ง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม 
  10. อ่างเก็บน้ าหนองเจ้าน้อยเจ้าแดง หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม 
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ระบบประปาหมู่บ้าน 
  1. ประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย 
  2. ประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย 
  3. ประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม 
  4. ประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม 
  5. ประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง 
  6. ประปาขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสันขมิ้น 
  7. ประปาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว ซอยสันลมจอย 
  8. ประปาขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย ซอย 5 บ้านใหม ่
  9. ประปาขนาดเล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม ซอย 5 หลังตลาดผลไสว 
  10. ประปาขนาดเล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ ซอย1 
  11. ประปาขนาดเล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ ซอย 2 
  12. ประปาขนาดเล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ ซอย 7  
ประปาส่วนภูมิภาค 
  1. ได้รับความอนุเคราะห์จากการประปาภูมิภาคเขต 9 เชียงใหม่ ในการขยายเขตจ าหน่ายประปาในเขตเทศบาล
ต าบลท่าสาย บริเวณทางหลวงแผ่นดินสายเชียงราย-เทิง ตั้งแต่ หมู่ที่ 1, 2 , 3 , 4 , 5 และหมู่ที่ 11 
  2. หมู่บ้านที่ขยายเขตประปา ของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย 
  - หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ 
  - หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง 
  3. พื้นที่ขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค คือ หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด(ฝั่งหนองไฮ) หมู่ที่ 8            
บ้านห้วยบง(ทุ่งฝาย) หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม 
ด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) 
  จ านวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ 9 คิดเป็นร้อยละ 7.69 เปอร์เซ็นต์ ของไฟฟ้าสาธารณะในต าบลท่าสาย 
งานซ่อมแซม บ ารุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) 
  จ านวน 13 หมู่บ้าน จ านวนดวงโคมที่มีทั้งหมด 725 จุด คิดเป็นร้อยละ 25.93 เปอร์เซ็นต์ ของไฟฟ้าสาธารณะ
ในต าบลท่าสาย 
ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้า 
  จ านวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที ่6 บ้านหัวดอย คิดเป็นร้อยละ 7.69 เปอร์เซ็นต์ ของครวัเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมด 
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์
  จ านวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 13 
  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 97 หลังคาเรือน 
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
  ต าบลท่าสายมีเทือกเขาดอยปุยทอดผ่านตั้งแต่ บ้านหัวดอย หมู่ที่ 6 จนถึงบ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 9 ความยาว
ประมาณ 8 กิโลเมตร มีป่าไมธ้รรมชาติขึ้นตามแนวภูเขาและมีธารน้ าเล็กๆ ไหลตลอดปี โดยใช้ประโยชน์เป็นประปาภูเขา
เพื่อใช้ในการอุปโภคและเพ่ือการเกษตรกรรมของชาวบ้าน 
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ทรัพยากรน้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
  แหล่งน้ าที่ส าคญัใช้ในประโยชน์ด้านการเกษตร การเพาะปลูก และการอุปโภค บริโภค ได้แก่ แม่น้ าลาว ไหลผ่าน 
บ้านสันขมิ้น หมู่ที่ 1, บ้านร่องธาร หมู่ที่ 2, บ้านท่าสาย หมู่ที่ 3, บ้านแม่ลาวท่าสาย หมู่ที่ 4, บ้านป่าหัด หมู่ที ่7, บ้าน
ห้วยบง หมู่ที่ 8 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  1. อ่างเก็บน้ าห้วยอีเกิ้ง บ้านหัวดอย หมู่ที่ 6  
  2. อ่างเก็บน้ าห้วยปูแกง บ้านหัวดอย หมู่ที่ 6 
  3. หนองน้ าสาธารณประโยชน์ บ้านป่าหัด หมู่ที่ 7 
  4. อ่างเก็บน้ าเขื่อนแก้ว บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 9 
  5. อ่างเก็บน้ าหนองสระหลวง บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 9 
  6. อ่างเก็บน้ าห้วยฮ้อม บ้านห้วยฮ้อม หมู่ที ่10 
  7. อ่างเก็บน้ าต้นผึ้ง บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 10 
  8. อ่างเก็บน้ าหนองเจ้าน้อยเจ้าแดง บ้านเวียงคุ้ม หมู่ที ่11 
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แหล่งท่องเที่ยว 

 

  พื้นที่ของต าบลท่าสายมีป่าไม้ธรรมชาติอยู่ตามแนวเทือกเขาดอยปุย         
มีสัตว์ป่า อาทิ ไก่ป่า และนกชนิดต่างๆ จ านวนมาก สามารถพัฒนา
เป็น จุดชมวิวที่สวยงาม และมีอ่างเก็บน้ าสาธารณะหนองบัว                   
หมู่ที่ 7 ขนาด พื้นที่ 92 ไร่ เป็นที่ผักผ่อนหย่อนใจและออกก าลังกาย
ของประชาชน 

4. ด้านเศรษฐกิจ 
สภาพทางเศรษฐกิจของเทศบาลต าบลท่าสาย ประกอบอาชีพหลากหลาย ประกอบด้วย 
  - ประชากรร้อยละ 20 มีอาชีพเกษตรกรรม 
  - ประชากรร้อยละ 45 มีอาชีพรับจ้าง 
  - ประชากรร้อยละ 35 มีอาชีพค้าขาย รับราชการ และรัฐวิสาหกิจ 
หน่วยธุรกิจในเทศบาลต าบลท่าสาย 
  - โรงสีข้าวขนาดใหญ่ จ านวน 3 แห่ง 
  - โรงสีขนาดเล็ก จ านวน 15 แห่ง 
  - ปั๊มน้ ามัน จ านวน 1 แห่ง 
  - คลังสินค้า จ านวน 1 แห่ง 
  - โรงแรม / ที่พัก / เกสต์เฮ้าส์ จ านวน 1 แห่ง 
  - ร้านค้า จ านวน 59 แห่ง 
  - ห้างสรรพสินค้า จ านวน 1 แห่ง 
  - โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง จ านวน 3 แห่ง ได้แก ่
    -โรงงานอุตสาหกรรม บริษทั ที ท ีคอนกรีต จ ากัด หมู่ที่ 1 บ้านสันขมิ้น 
    -โรงงานอุตสาหกรรม บริษทั ปูนตรานกอินทรี จ ากัด (หาญเจริญ)  หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร 
   -โรงงานอุตสาหกรรม บริษทั ปูนตราช้าง จ ากัด หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม 
    -โรงงานอุตสาหกรรมผลิตคอนกรีตบล็อก บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์จ ากัด หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม5.  
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ด้านสังคม 
การศาสนา 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ แต่ละหมู่บ้านมีวัดต้ังอยู่เป็นศูนย์กลางของการประกอบกิจกรรม
ทางศาสนาในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยวัด ส านักสงฆ์ รวม 9 แห่ง และโบสถ์ รวม 2 แห่ง ดังน้ี 

ศาสนาพุทธ 

ชื่อวัด ที่ตั้ง 

วัดร่องธาร หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร 

วัดศรีสุพรรณ หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย 

วัดสถาน หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด 

วัดศรีดอนชัย หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง 

วัดป่าห้วยบง หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง 

ส านักสงฆ์เกาะแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว 

วัดป่าเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว 

วัดป่าหัวดอย หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม 

วัดป่าธรรมประทีป หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม 

ส านักสงฆ์เทพพรมทอง หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันต ิ

วัดเวียงกลาง หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง 
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ศาสนาคริสต ์

ชื่อวัด ที่ตั้ง 

โบสถ์คริสตจักรเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว 

โบสถ์คริสตจักรลาหู ่ หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว 

ประเพณีศลิปวัฒนธรรม 
  เขตเทศบาลต าบลท่าสาย มีขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นเหมือนของภาคเหนือทั่วไป เกิดจากการผสมผสาน
การด าเนินชีวิต และศาสนาพุทธความเช่ือเรื่องการนับถือผี ส่งผลท าให้มีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของประเพณีที่จะ
แตกต่างกันไป ตามฤดูกาล ทั้งนี้ ภาคเหนือจะมีงานประเพณีในรอบปีแทบทุกเดือน จึงขอยกตัวอย่างประเพณีภาคเหนือ
บางส่วนมาน าเสนอ ดังนี้ 
  - สงกรานต์งานประเพณ ี
  - ประเพณีปอยน้อย/บวชลูกแก้ว/แหลส่่างลองเป็นประเพณีบวช หรือการบรรพชาของชาวเหนือ 
  - ประเพณีปอยหลวง หรืองานบุญปอยหลวง 
  - ประเพณียี่เป็ง(วันเพ็ญเดือนยี่) หรืองานลอยกระทง 
  - ประเพณีตานก๋วยสลาก 
 
การสาธารณสุข 
การบริการด้านการสาธารณสุขมีโรงบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ตั้งอยู่ในเขต 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ท่าสาย และแต่ละหมู่บ้านมีศูนย์บริการสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านทั้ง 13 หมู่บา้น มีอาสาสมัครสาธารณสุข จ านวน 164 
คน สถานพยาบาล จ านวน 3 แห่ง อัตราการมีและใช้ส้วมแบบราดน้ า 100 % 
 
การสังคมสงเคราะห์และสวสัดิ์การสังคม 
การด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ให้กับผูสู้งอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยด าเนินการในลักษณะมอบเบี้ย
ยังชีพและถุงยงัชีพให้ตามความเดือดร้อนของประชาชน 
- ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จ านวน 1,105 คน 
- ผู้พิการ จ านวน 175 คน 
- ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 66 คน 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- หน่วยบริการประชาชน (ตู้ยามต ารวจ ต าบลท่าสาย) จ านวน 1 แห่ง 
- กองร้อยหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (น.ป.พ.) จ านวน 1 แห่ง 
- สายตรวจอาสาชุมชนประจ าหมู่บ้าน จ านวน 13 แห่ง 
- ศูนย์ อปพร. จ านวน 1 แห่งตั้งอยู่ที่เทศบาลต าบลท่าสาย จ านวน 75 คน 
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การศึกษา 
ในพื้นที่ต าบลท่าสาย มีสถาบันการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนอนุบาลจนถึงระดับ อาชีวศึกษา ดังนี้  
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กเทศบาลต าบลท่าสาย ประกอบด้วย 
  - จ านวนเด็กนักเรียนทั้งหมด จ านวน 88 คน นักเรียนชาย จ านวน 44 คน นักเรียนหญงิ จ านวน 44 คน  
  - จ านวนครูผู้ดูแลเด็กทั้งหมด จ านวน 8 คน 
 
สถาบันการศึกษาในต าบลท่าสายจ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 
  - โรงเรียนบ้านท่าสาย (ระดับอนุบาล ประถมศึกษา) 
  - โรงเรียนบ้านหัวดอย (ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตอนต้น) 
  - วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย (ระดับอาชีวศึกษา) 
 
ด้านการเมืองและการบริหาร 
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งเทศบาลต าบลทา่สาย 
  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา / นายกเทศมนตรีต าบลท่าสาย เมื่อวันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555  
โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานเทศบาลต าบลท่าสาย 
  เทศบาลต าบลท่าสายเป็นเทศบาลขนาดกลาง ประกอบด้วยฝ่ายสภาเทศบาลต าบลท่าสาย และคณะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลท่าสาย 

1. ฝ่ายสภาเทศบาลต าบลทา่สาย 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าสายที่มาจากการเลือกตั้ง หมู่บ้านละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 13 คน ด ารงต าแหน่ง                
คราวละ 4 ปี มีประธานสภาเทศบาล จ านวน 1 คน และรองประธานสภาเทศบาล จ านวน 1 คน ซึ่งมาจากการคัดเลือก
จากสมาชิกสภาเทศบาล และให้นายอ าเภอแต่งต้ังตามมติสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ประกอบด้วย 
  - นายมงคล บุญรักษา ประธานสภาฯ 
  - นางสาวชวนชม สุขนิตย ์รองประธานสภาฯ 
  - นายชาคริต อิ่นค า เลขานกุารสภาฯ 
 

 สมาชิกสภา เขต 1  
   - นายสุภาพ ระลาธิ  
   - นายถวิล ทิศเชย  
   - นายธเนศธรรม ไคร้ศร ี 
   - นายน า สมบัติ  
   - นายสมพล จนักุล ี 
   - นายชาคริต อิ่นค า  
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สมาชิกสภา เขต 2 
   - นางสมฤดี แสงศรีจันทร ์
   - นายมงคล บุญรักษา  
   - นายแสงจันทร์ ชัยสวัสดิ ์
   - นางส าลี เทศสิงห ์
   - นายอินจันทร์ เครื่องแก้ว 
   - นางสาวชวนชม สุขนิตย ์
2. คณะผู้บริหารเทศบาลต าบล 
  นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง และมีรองนายกเทศมนตรีมาจากการแต่งต้ัง                
จ านวน 2 คน และแต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีได้ จ านวน 1 คน คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย 
  2.1 นายชัยยศ หม่อมพกุล นายกเทศมนตรีต าบลท่าสาย 
  2.2 นายเจริญชัย เครือค า รองนายกเทศมนตรีต าบลท่าสาย 
  2.3 นางสาวน าพา ขัติกันทา เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลท่าสาย 
  2.4 นายพนมกร จันทราพูน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลท่าสาย 
 
3. พนักงานเทศบาล 
  มีปลัดเทศบาลต าบลท่าสายเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบการบริหารงานทั่วไปของเทศบาลซึ่งได้แบ่งการ
บริหารราชการออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
 
3.1 ส านักปลัดเทศบาล 
  - ปลัดเทศบาลต าบลท่าสาย 
 - รองปลัด 
 
ข้าราชการจ านวน 10 คน 
  - ลูกจ้างตามภารกิจ จ านวน 7 คน 
  - พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 คน 
  - พนักงานจ้างเหมา จ านวน 13 คน 

3.2 กองคลัง 
  - ข้าราชการ จ านวน 7 คน  
  - ลูกจ้างตามภารกิจ จ านวน 2 คน 
  - พนักงานจ้างเหมา จ านวน 5 คน 

3.3 กองช่าง 
  - ข้าราชการ จ านวน 3 คน 
  - ลูกจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 คน 
  - พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 คน 
  - พนักงานจ้างเหมา จ านวน 1 คน 
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3.4 กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  - ข้าราชการ จ านวน 5 คน 
  - ลูกจ้างตามภารกิจ จ านวน 3 คน 
  - พนักงานจ้างเหมา จ านวน 4 คน 
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ส่วนที่ 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลต าบลท่าสาย 
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2.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกระทรวงมหาดไทย 
2.1.1วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

 

 

 

จุดแข็ง (Strengths) 

 

จุดอ่อน(Weaknesses) 

S1 ผู้บริหาร  มีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่าง
จริงจัง และเป็นตัวอย่างที่ดีตอ่บุคลากรในสงักัด 

W1 อัตราก าลังบุคลากรไม่เพียงพอ และไมส่อดคล้องกับภารกิจ 

S2 องค์กรมีโครงสร้างที่ชัดเจน โดยมีกลไกและเครือข่ายการบริหารงาน
ครอบคลุมทั้งต าบลเป็นการกระจาย 
การรับรู้ การตอ่ต้านการทุจรติ 

W2 การประสานและบูรณาการในการด าเนินงานและจัดท าแผนยุทธศาสตรฯ์ 
ยังไม่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันเท่าที่ควร ขาดความชัดเจนในการบูรณา
การร่วมกัน 

S3 มียุทธศาสตร์ชาติฯ , กระทรวง , จังหวัด , เป็นเครื่องมือก าหนด
บทบาททิศทางการขับเคลื่อน 

W3 การท างานยังเป็นรูปแบบเชิงรับมากกว่า 
เชิงรุก การขับเคลื่อนฯ ยังขาดประสิทธิภาพ 

S4 มีการบูรณาการงบประมาณฯ ร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ 
 

W4 ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลไมม่ีประสทิธิภาพเท่าที่ควร 

S5 มีการจัดท า MOU กับหน่วยงานต่างๆ ที่ครอบคลุมภารกิจ  
ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดความร่วมมือได ้
 

W5 การด าเนินการทางวินัย เพื่อลงโทษผู้กระท าความผิดล่าช้า ท าให้ไม่เกดิ
ความเกรงกลัวต่อการกระท าความผิด 

S6 องค์กรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและ
ประสานงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพพอสมควร 
 

W6 การประชาสัมพันธ์ และการสร้างกระแสสังคมไม่มีประสทิธิภาพ ช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุม 

S7 มีการยึดถือค่านิยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ยึดมั่นธรรมาภิบาล 
บริการเพื่อประชาชน”ตลอดจนการท างานโดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการร่วมกัน 

W7 ระบบฐานข้อมลูขาดการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน การน าเทคโนโลย ี
มาใช้ยังไม่เกดิประสิทธิภาพ 
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2.1.2วเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
O1 บทบัญญัติของรัฐธรรมนญู สง่เสริมการต่อต้านการทุจริต T1 ค่านิยมอุปถัมภ์และระบบพวกพ้อง 
O2 แผนพัฒนาฯ  มุ่งให้คนไทยเป็นคนเก่งและด ี T2 การบังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 

ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
O3 มีกระบวนการพัฒนาและปรบัปรุงกฎหมายในการป้องกันและแก้ไข

การทุจริต 
T3 เกิดรูปแบบการทุจริตที่ซับซอ้นมากขึ้น จากการด าเนินธุรกิจของเอกชน

และการทุจรติเชิงนโยบาย 
O4 มีสื่อออนไลน์ที่ทันสมัยใช้เป็นช่องทางส่งข้อมูลได้รวดเร็ว T4 ประชาชนมีมุมมองปัญหาการทุจริตเป็นเรือ่งปกติธรรมดา เกิดเป็นภาวะ 

จ ายอมและเพิกเฉย 
O5 นโยบายรัฐมุ่งปราบปรามการทุจริตให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล T5 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยถีูกใช้เป็นเครื่องมือที่ท าให้เกดิการทุจริต

รูปแบบใหม ่ๆ 
O6 ภาคธุรกิจเอกชนตื่นตัว และเริ่มรวมตัวกันในการสร้างความโปร่งใส T6 ภาคเอกชนยังมีค่านิยมตดิสนิบนเพ่ืออ านวยความสะดวก 
O7 สังคมมีความต้องการเห็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เป็นรปูธรรม

และมีระยะเวลาในการด าเนนิคดีที่รวดเร็วขึ้น 
T7 ผู้แจ้งเบาะแสไม่มั่นใจในความปลอดภัย อันเนื่องมาจากอิทธิพลของ

ผู้กระท าความผิด 
O8 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีความโลภ

น้อยลง ส่งผลให้แนวโน้มการทุจริตลดลงด้วย 
T8 โครงสร้างเศรษฐกิจมีความเหลื่อมล้ าสูง 

O9 หลักค าสอนของศาสนาชี้ให้เห็นโทษของการทุจริต ช่วยสร้างการ
รับรู้และแนวปฏิบัติในฐานะศาสนิกชนทีด่ี 

T9 ทัศนคติในแง่ลบของสังคมที่มีต่อเจ้าหน้าทีร่ฐั ท าให้ด าเนินการส่งเสริม
ความร่วมมือได้ยาก 

O10 ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเริ่มรวมกลุ่มกันปกป้องไม่ให้เกิด
การแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ 

  

O11 การน าเสนอประเด็นการทุจริตของสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการรับรู้
ของประชาชนในวงกว้าง 

  

O12 กระแสโลก องค์กรระดับนานาชาติมีการตื่นตัว   
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กรอบแนวคิดการจัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564) 
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3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี1 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานมีขนาด             
ที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างมี
ความเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ คือการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.2แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564)2 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล           
ในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ เป้าหมายและตัวช้ีวัด 

เป้าหมายที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด 2.1 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีต่อ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด 2.2 ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 

แนวทางการพัฒนา  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกงป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต 

3.3  นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา3 

   รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน              
ด้านต่างๆ รวม 11 ด้านโดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ 10 
สรุปได้ดังนี ้

  นโยบายที่ 10นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ข้อ 10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้                 
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน 
ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใสมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้
อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน                 
ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท้าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะ              
ในชีวิตประจ้าวันเป็นส าคัญ 

ข้อ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก             
ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากห ลายซึ่ งจะจัดตั้ งตามที่ชุมชนต่างๆ                     
เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการ
ร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐ            
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
                                                            
1ร่างกรอบยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)   
2 http://www.ratchakitcha.soc.go.th 
3นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 
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ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึก                
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ 19 การบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด  
ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาส                 
การทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน 
ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

ข้อ 10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและ
เป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ              
ทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผย          
ผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน                    
ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวล             
เป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ 10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆที่จัดตั้งขึ้น                   
เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งจะวางมาตรการคุ้มครอง
พยานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือ
ขัดขวาง 

3.4 ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกั นและแก้ไขปัญหาการทุจริต                 
ประพฤติมิชอบ4 

                เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่
ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจรติประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่งดังต่อไปนี ้
        ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล                    
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ 
  ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการหรือ
เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ                 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการ                    
ทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
  ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 
                                                            
4http://www.law.moi.go.th 

http://www.law.moi.go.th/
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         ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ 2 และข้อ 
3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 
   ข้อ 5 ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการแสวงหา 
รวบรวม และด าเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจ น์
เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 และรายงานผล
การปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 

3.5 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)5 

วิสัยทัศน“์ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจรติ(Zero Tolerance&Clean Thailand)” 
       ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็น
สังคมมิติใหม่ทีป่ระชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รบัความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทย มีศกัดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

   พนัธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทจุรติ ยกระดับธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการทกุภาคส่วน
แบบบรูณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจรติทั้งระบบ ใหม้ีมาตรฐานสากล” 

   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

   วัตถุประสงค์หลัก  
  1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
  2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
  3. การทุจริตถกูยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ            
ตามหลักธรรมาภิบาล  
  4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน  
  5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน            
ในระดับที่สูงขึน้ 

ยุทธศาสตร์ 

   ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญ                  
ในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทน ต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง  มีวินัย ซื ่อสัตย์ สุจริต              
เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี  
มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ              
และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  
                                                            
5https://www.nacc.go.th ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

https://www.nacc.go.th/
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ยุทธศาสตร์ที ่2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการตอ่ต้านการทุจริต”สถานการณ์ความขัดแย้ง
ในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุ มนุมประท้วง
ของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้อง              
ที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐอาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริต
นั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และ                 
การแสดงออกซึ่งเจตจ านง ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ          
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม           
ทุกฝ่าย  ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต           
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นอันหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและ
รัฐบาลมีการน าเจนจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง             
เป็นหนึ่งเกี่ยวกัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption)              
เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล                 
ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์  
ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่ างไม่โปรงใสยุทธศาสตร์ชาติ          
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”     
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล      
ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation)ขั้นตัดสินใจนโยบาย                  
(Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย                     
(Policy Evaluation) และขั้นปอ้นข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและ
กระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาส
การทุจริตหรือท าให้การทุจริต เกิดยากขึ้ นหรือไม่ เกิดขึ้น  โดยอาศัยทั้ งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย                           
กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้ งภาครัฐ และเอกชน                    
ให้มีธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ           
ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ                        
ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการด าเนินการโดยการเพิ่มประสิทธิภาพ            
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด 
(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้              
การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ ถู กด าเนินการ                     
อย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท า
การทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย”เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการส ารวจ
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึง              
การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศ              
เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  

3.6 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐานการ
พัฒนาองค์กรอย่างสมดุล6 

             กลยุทธ์ที่ 4.1.4 ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วม             
ในการด าเนินงาน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
6http://www.ppb.moi.go.th ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

http://www.ppb.moi.go.th/
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ส่วนที่ 4 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564) ของเทศบาลต าบลท่า
สาย 
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4.1 หลักการความเปน็มา 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตามยุทธศาสตร์
ชาติฯ                    ไปสู่การปฏิบัติ 

เทศบาลต าบลท่าสายเป็นหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับ              
การบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอ านวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและ
พัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎรความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอื่น
ตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือ ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้ให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย
ได้เน้นย้ าให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และให้น า
มาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่
ประชาชน พ.ศ. 2560การด าเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                        
โดยได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ค าสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทางด าเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ                     
“มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการด าเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น  และสนับสนุนให้มี  “จังหวัดใสสะอาด”                         
“อ าเภอใสสะอาด”และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ 

เทศบาลต าบลท่าสาย จึงก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส7เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทาง
ปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
อื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยถือปฏิบัติและการด าเนินการ ดังนี้ 
  1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วย
การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
  2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
  3. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาส
ให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  
  4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน                  
ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 
  5. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 

                                                            
7
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4.2 เป้าหมายหลักเทศบาลต าบลทา่สาย 

4.2.1ค่าคะแนน ITA ของเทศบาลต าบลท่าสาย เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ กับปีที่ผ่านมา 

4.3 วตัถปุระสงค์เทศบาลต าบลทา่สาย 

 4.3.1 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน                     
ตามวัตถุประสงค์หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564)  

4.3.2 เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่โปร่งใส ทุจริตคอร์รัปชัน ของข้าราชการ พนักงานในสังกัดเทศบาล
ต าบลท่าสาย โดยมุ่งเน้นกลไกการมีส่วนร่วมของ  ประชารัฐ เน้นการร่วมคิด รวมท า ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหา และร่วม
ติดตามประเมินผล โดยการแก้ที่สาเหตุของปัญหาการปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ รักษาวินัยของ
ข้าราชการ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมี
คุณค่า และจัดอบรมให้ความรู้ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่สุ่มเสี่ยงต่อการจะท าให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส และ
การทุจริตคอร์รัปชัน โดยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการกระท าที่ไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ระบบ
การประมูล การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ การจัดซื้อจัดจ้าง มีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน มีระบบตรวจสอบ                 
ภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  

 4.3.3เพื่อขยายผลการด าเนินงานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างเครือข่ายร่วมต่อต้าน
การทุจริตในประเทศ แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วน อื่น ๆ ที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งพัฒนา                 
ระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 4.3.4 เพื่อให้ของข้าราชการ พนักงานในสังกัดเทศบาลต าบลท่าสายยึดถือเป็นกรอบการปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐมุ่งสู่เป้าหมายหลัก คือ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการตามพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาล 
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4.4ยทุศาสตร์ป้องกนัปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ เทศบาลต าบลท่าสาย 

4.4.1 ยทุธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทุจริต” 

กลยทุธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
1.ส่งเสริมใหม้ีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
เพื่อต้านทุจริต 

พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 

 

2.ประยุกต์ปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต 

2.1น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ
กล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
 
2.2พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการ
ทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3.เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

3.1สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต    
 
3.2สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทาง
สังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย และ
ผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) 
และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 
3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

4.4ยทุศาสตร์ป้องกนัปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ เทศบาลต าบลท่าสาย 

4.4.2 ยทุธศาสตร์ที่ 2 “สกดักั้นการทจุรติเชิงนโยบาย” 

กลยทุธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
1.วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

1.1การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
 
1.2 พัฒนากรอบช้ีน าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
 
1.3พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
1.4 ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่าย
งบประมาณ  
 

2. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และ
ตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในเทศบาลต าบล            
ท่าสาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การ
ทุจริตให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเทศบาลต าบลท่าสาย 
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4.4.3ยทุธศาสตร์ที่ 3 “พฒันาระบบปอ้งกันการทุจรติเชิงรุก” 

กลยทุธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
1.เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
 

1.1พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริต
ในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต 
1.3เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใน
การเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
1.4พัฒนากลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ป้องกันการทุจริต 

2.สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
 

2.1สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
2.2 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน า
ข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัต ิ

3.พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

3.1พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อ
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม 
 

4.พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 

4.1พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพ
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 
4.2ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับ
การป้องกันการทุจริต 
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4.4.4ยทุธศาสตร์ที่ 4 “พฒันากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ” 

กลยทุธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์
1.เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
 

1.1การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ ว เข้าถึงได้
โดยง่าย 
 
1.2การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบ         
การรับเรื่องร้องเรียน 
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ส่วนที่ 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายละเอียดแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560- 2564) 
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5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 

เป้าหมาย  “สร้างสังคมที่ไมท่นและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกล
ยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี

2560 
ปี
2561 

ปี
2562 

ปี
2563 

ปี
2564 

1.ส่งเสริมให้มี
ระบบและ
กระบวนการ
กล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้าน
ทุจริต 

พัฒนาจิตส านกึ
สาธารณะ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
พนักงานมีจิตส านึกใน
การบริการสาธารณะ 

-เชิงปริมาณ
พนักงานเทศบาล
ต าบลท่าสาย 
-เชิงคุณภาพ 
พนักงานมี
จิตส านึกใน
บริการสาธารณะ 

/ / / / / -เชิงปริมาณ
พนักงาน
เทศบาลต าบล
ท่าสาย 
-เชิงคุณภาพ 
ผู้มาติดต่อ
ราชการมี
ความพึงพอใจ
ในการบริการ 

ส านักปลัด 
เทศบาล
ต าบล              
ท่าสาย 

2.ประยุกต์หลกั
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือต้าน
ทุจริต 

2.1น าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในการ
กล่อมเกลาทาง
สังคมและการ
ปฏิบัติงานต่อต้าน
การทุจริต 

ฝึกอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่บุคลากรของ
เทศบาลต าบลท่าสาย 

-เชิงปริมาณ 
ผู้บริหาร/
พนักงานเทศบาล
ต าบลท่าสาย 
 

/ / / / / -เชิงปริมาณ 
-ผู้บริหาร/
พนักงาน
เทศบาลต าบล
ท่าสาย ร้อย
ละ 80 
-เชิงคุณภาพ 

ส านักปลัด 
เทศบาล
ต าบล              
ท่าสาย 
 
 
 
 
 

2.2พัฒนาระบบ 1.โครงการจดั -เชิงปริมาณ / / / - / -เชิงปริมาณ ส านักปลัด 
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กลยุทธ ์ แนวทางตามกล
ยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ และจัดการองค์

ความรู้การ
ป้องกัน            
การทุจริตตาม 
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

สภาพแวดล้อมใน
สถานที่ท างานให้เป็น
เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ใน
เรื่องแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 

พนักงานเทศบาล
ต าบลท่าสาย 
-เชิงคุณภาพ 
พนักงานมีองค์
ความรูใ้นเรื่อง
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

พนักงาน
เทศบาลต าบล
ท่าสาย 
-เชิงคุณภาพ 
พนักงานมี
องค์ความรู้ใน
เรื่องแนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เทศบาล
ต าบล              
ท่าสาย 

3.เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

3.1สร้างชุมชน
เฝ้าระวัง ต่อต้าน
ทุจริต    

จัดตั้งเครือข่ายเฝ้า
ระวังการทุจรติ 
 
 
 
 

-เชิงปริมาณ 
สมาชิกเครือข่าย
ที่มาจากทุกภาค
ส่วนราชการใน
พื้นที ่
-เชิงคุณภาพ 
สมาชิกให้ข้อมลู
การทุจริตได ้
 

- - / / / -เชิงปริมาณ 
สมาชิก
เครือข่ายที่มา
จากทุกภาค
ส่วนราชการ
ในพื้นที ่
-เชิงคุณภาพ 
สมาชิกให้
ข้อมูลการ
ทุจริตได ้
 

ส านักปลัด 
เทศบาล
ต าบล              
ท่าสาย 

 3.2สร้างความ
ตื่นตัวในการ
แสดงออกต่อ
เหตุการณ์ทาง

ให้ความร่วมมอืกับทุก
ภาคส่วนในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เหตุการณ์ทางสังคมที่

-เชิงปริมาณ 
ประชาสัมพันธ์ใน
พื้นที่ต าบลท่าสาย 
 

/ / / / / -เชิงปริมาณ 
13 หมู่บ้าน
ในต าบลท่า
สายได้รับ

ส านักปลัด 
เทศบาล
ต าบล              
ท่าสาย 
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กลยุทธ ์ แนวทางตามกล
ยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ สังคมที่ผิดต่อ

จริยธรรมทาง
สังคมและ/หรอื
กฎหมาย และ
ผลักดันให้เกดิการ
ลงโทษทางสังคม 
(Social 
Sanction) และ
ทางกฎหมาย บน
พื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและ
เหตุผล 

ผิดต่อจริยธรรมทาง
สังคมและ/หรอื
กฎหมาย 

 
-เชิงคุณภาพ 

ข้อมูลข่าวสาร 
-เชิงคุณภาพ 
 

 3.3 บูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 
 
 

ให้ความร่วมมอื/
สนับสนุนกิจกรรมการ
ด าเนินงานของทุกภาค
ส่วนในเรื่องการ
ต่อต้านทจุริต 

-เชิงปริมาณ 
พนักงานเทศบาล
ต าบลท่าสาย 
-เชิงคุณภาพ 
พนักงานมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
ส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริต 

/ / / / / -เชิงปริมาณ 
พนักงาน
เทศบาลต าบล
ท่าสาย 
-เชิงคุณภาพ 
พนักงานมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

ส านักปลัด 
เทศบาล
ต าบล              
ท่าสาย 
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5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

เป้าหมาย   
1. ลดการทุจรติในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
2. ส่งเสริมใหน้โยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกล
ยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี

2560 
ปี
2561 

ปี
2562 

ปี
2563 

ปี
2564 

1.วางมาตรการ
เสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล 

1.1การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับ
นโยบาย 

ลงประกาศ
ประชาสัมพันธ์นโยบาย
ต่างๆบนฐานธรรมภิ
บาล ในเว็บไซด์
เทศบาล 

-เชิงปริมาณ 
มีการลงเว็ปไซด์
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับนโยบาย
ผู้บริหาร 
-เชิงคุณภาพ 
เป็นการเผยแพร่
ให้ทราบ 

     -เชิงพนักงาน
เทศบาล
บุคคลทั่วไป 
 
-เชิงคุณภาพ 

ส านักปลัด 
เทศบาล
ต าบล              
ท่าสาย 

 1.2 พัฒนากรอบ
ชี้น าการก าหนด
นโยบายตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

จัดท าคูม่ือคุณธรรม
จริยธรรมตาม
หลักธรรมภิบาล 

-เชิงปริมาณ 
 
-เชิงคุณภาพ 

/ / / / / -เชิงปริมาณ 
 
-เชิงคุณภาพ 

ส านักปลัด 
เทศบาล
ต าบล              
ท่าสาย 

 1.3พัฒนาแนว
ปฏิบัติในการ
ยอมรับนโยบายที่
ผิดพลาดและแสดง 

มีการจัดการรบัฟัง
ความคิดเห็นจาก
ประชาชนทุกชอ่งทาง 
 

-เชิงปริมาณ 
อย่างน้อย 3 
ช่องทาง 
 

/ / / / / -เชิงปริมาณ 
อย่างน้อย 3 
ช่องทาง 
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กลยุทธ ์ แนวทางตามกล
ยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี

2560 
ปี
2561 

ปี
2562 

ปี
2563 

ปี
2564 

 ความรับผิดชอบ
ตอ่สังคม 

 -เชิงคุณภาพ 
เ ป็ น ช่ อ ง ท า ง ที่
ประชาชนเข้าถึง
ได้ 

     -เชิงคุณภาพ 
เป็นช่องทางที่
ป ร ะ ช า ช น
เข้าถึงได้ 

 

1.4 ก าหนด
มาตรการ
วิเคราะห์ความ
เสี่ยงและการใช้
จ่ายงบประมาณ 

จัดท าสรุปผลการการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงใน
การใช้จ่ายงบประมาณ 

-เชิงปริมาณ 
1 ครั้งต่อป ี
 
-เชิงคุณภาพ 
เป็นข้อมูลที่
สามารถ
ตรวจสอบได ้

/ / / / / -เชิงปริมาณ 
 
-เชิงคุณภาพ 

ก อ ง ค ลั ง 
เ ท ศ บ า ล
ต า บ ล ท่ า
สาย 

2 ส่งเสรมิให้มี
การศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม 
และตรวจสอบ การ
ทุจริตเชิงนโยบาย
ในองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2.1เผยแพร่องค์
ความรู้ในการ
ด าเนินนโยบาย
อย่างโปร่งใสและ 

จัดท าสรุปผลการ
ด าเนินงานตามเทศ
บัญญัติงบประมาณร่าย
จ่ายประจ าป ี

-เชิงปริมาณ 
1ครั้งต่อป ี
 
-เชิงคุณภาพ 
เป็นข้อมูลที่
ด าเนินการจริง 

/ / / / / -เชิงปริมาณ 
1 ครั้งต่อป ี
 
-เชิงคุณภาพ 
เป็นข้อมูลที่
สามารถ
ตรวจสอบได ้
 

ส านั กปลั ด 
เ ท ศ บ า ล
ต า บ ล             
ท่าสาย 
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5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3“พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 

เป้าหมาย   

1. กลไกการป้องกันการทุจรติมีความเท่าทนัต่อสถานการณ์การทุจรติ เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการท างานเชิงรกุ สามารถป้องกันการทุจริตใหม้ีประสิทธิภาพ 
2. มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 
3. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกล
ยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 

2560 
ปี
2561 

ปี
2562 

ปี
2563 

ปี
2564 

1.เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกัน
การทุจริต 

1.1พัฒนา
มาตรการเชิงรกุที่
สามารถแก้ไข
ปัญหาการทุจรติ
ในแต่ละระดับ 

ประกาศนโยบายการ
ลงโทษกับผู้ทุจริตอย่าง
จริงจัง 

-เชิงปริมาณ 
พนักงานเทศบาล
ต าบลท่าสาย 
-เชิงคุณภาพ 
พนักงานเทศบาล
ต าบลท่าสาย
รับทราบถึง
นโยบาย 

     -เชิงปริมาณ 
พนักงาน
เทศบาล
ต าบลท่า
สาย
รับทราบ
ร้อยละ 80 
-เชิงคุณภาพ 
ไม่มีการ
ทุจริจใน
องค์กร 

ส านักปลัด 
เทศบาล
ต าบล           
ท่าสาย 

 1.2 พัฒนาระบบ
การท างานแบบ
บูรณาการ
ระหว่างภาครัฐ  

โครงการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน/
เวทีประชาคม 

-เชิงปริมาณ 
13 หมู่บ้าน 
 

 / / / / -เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 80
ของจ านวน
หมู่บ้าน 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
ต าบล 
ท่าสาย 
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กลยุทธ ์ แนวทางตามกล
ยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนบั)  ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 

2560 
ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี
2563 

ปี
2564 

 
 

ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม
ในการป้องกันการ
ทุจริต 

 -เชิงคุณภาพ 
1 ครั้งต่อป ี

     -เชิงคุณภาพ 
1 ครั่งต่อป ี

 

 1.3เพิ่มบทบาท
ของภาคเอกชน 
และภาคประชา
สังคมในการเขา้
มามีส่วนร่วมกบั
ระบบการป้องกัน
การทุจริต 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาจาก
ภาคประชาชน 

-เชิงปริมาณ 
โครงการก่อสรา้ง
โครงสร้างพื้นฐาน
ทุกโครงการ 
-เชิงคุณภาพ 
เป็นตัวแทนทีม่ี
การคัดเลือกจาก
ภาคประชาชน 

     -เชิงปริมาณ 
ร้อยละ80
ของ
โครงการ 
-เชิงคุณภาพ 
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การ
ตรวจสอบ 

กองคลัง
เทศบาล 
ต าบล               
ท่าสาย 

 1.4พัฒนากลไก
การก ากับ 
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ป้องกันการทุจริต 

มีการแต่งตั้งคณะกรรม
ติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลท่าสายจากภาค
ประชาชน 

-เชิงปริมาณ 
อย่างน้อย 2 คน 
-เชิงคุณภาพ 
เป็นตัวแทนทีม่ี
การคัดเลือกจาก 

/  /  / -เชิงปริมาณ 
อย่างน้อย 2 
คน 
-เชิงคุณภาพ 
เป็นตัว 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
ต าบล 
ท่าสาย 
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กลยุทธ ์ แนวทางตามกล
ยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี

2560 
ปี
2561 

ปี
2562 

ปี
2563 

ปี
2564 

   การคัดเลือกจาก
ผู้แทนประชาคม
ระดับต าบล 

     ที่มีการ
คัดเลือกจาก
ผู้แทน
ประชาคม
ระดับต าบล 

 

2. สร้างกลไกการ
ป้องกันเพื่อยับยั้ง
การทุจริต 

2.1สร้างกลไก
ป้องกันเพื่อยับยั้ง
การทุจริต 
 

จัดกิจกรรมคดัเลือก  
เชิดชูบุคลากรที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

-เชิงปริมาณ 
1 ครั้งต่อป ี
-เชิงคุณภาพ 
เป็นบุคลกรที่
ได้รับการยอมรับ
จากเพ่ือน
ร่วมงาน 

 /  /  -เชิงปริมาณ 
1 ครั้งต่อป ี
-เชิงคุณภาพ 
เป็นบุคลกร
ที่ได้รับการ
ยอมรับจาก
เพื่อน
ร่วมงานและ
ไม่ถูก
ด าเนินการ
ใดๆเกี่ยวกับ
การทุจริต 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
ต าบล 
ท่าสาย 
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กลยุทธ ์ แนวทางตามกล
ยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี

2560 
ปี
2561 

ปี
2562 

ปี
2563 

ปี
2564 

 2.2 ก าหนดกลไก
การติดตามและ
ประเมินผลการ
น าข้อเสนอแนะ
ไปสู่การปฏิบัต ิ

มีแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีในภารกิจด้าน
การเงินการคลังของ
เทศบาลพร้อมรายงาน
ผลใหผู้้บริหารรับทราบ 

-เชิงปริมาณ 
มีการเสนอ
รายงาน อย่าง
น้อย 3 ครั้งต่อปี 
-เชิงคุณภาพ 
เป็นข้อมูลที่
สามารถ
ตรวจสอบได ้

/ / / /  -เชิงปริมาณ 
มีการเสนอ
รายงาน 
อย่างน้อย 3 
ครั้งต่อป ี
-เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหาร
สามรน า
ข้อมูลที่
ได้รับไปสู่
การแก้ไขได ้

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 
เทศบาล 
ต าบล 
ทา่สาย 
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กลยุทธ ์ แนวทางตามกล
ยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี

2560 
ปี
2561 

ปี
2562 

ปี
2563 

ปี
2564 

3.พัฒนา
สมรรถนะและ
องค์ความรู้เชิง
สร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

3.1พัฒนาและ
ยกระดับการ
พัฒนาบุคลากร
ด้านงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต ใหม้ี
ความเป็นมืออาชีพ
และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

จัดส่งบุคลากรเข้าร่วม
อบรมหลักสตูรการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

-เชิงปริมาณ 
คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
 
-เชิงคุณภาพ 
คณะผู้บริหาร/
พนักงานเทศบาล
เข้าร่วมอบรมได ้
 

/ / / / / -เชิงปริมาณ 
อย่างน้อย 5 
คนต่อป ี
 
-เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมไม่ถูก
ทักท้วงในเรื่อง
การทุจริต 

ส านักปลัด 
เทศบาล
ต าบล           
ท่าสาย 

 3.2ต่อยอด ขยาย
ผล องค์ความรูเ้ชิง
สร้างสรรค์ ส าหรับ
การป้องกันการ
ทุจริต 

โครงการจดัอบรมการ
ป้องกันการทุจริต 

-เชิงปริมาณ 
พนักงานเทศบาล
ต าบลท่าสาย/
ผู้สนใจ 
 
-เชิงคุณภาพ 
สามารถน าไป
ปรับใช้ได ้
 

 /  /  -เชิงปริมาณ 
มีผู้เข้าร่วม
ร้อยละ 80 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย  
-เชิงคุณภาพ 
ไม่ถูกทักท้วง
ในเรื่องการ
ทุจริตจาก
หน่วยงานอ่ืน 

ส านักปลัด 
เทศบาล
ต าบล           
ท่าสาย 
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5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

เป้าหมาย   

1. การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
2. คดีการทุจริตและการกระท าทุจริตลดน้อยลง 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกล
ยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 

2560 
ปี
2561 

ปี
2562 

ปี
2563 

ปี
2564 

1.เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกัน
การทุจริต 
 

1.1การปรับปรุง
ระบบการรับเรือ่ง
ร้องเรียนของ
หน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตต่าง ๆ 
ให้มีความรวดเร็ว 
เข้าถึงได้โดยง่าย 

มีการด าเนินการรับเรื่อง
รอ้งเรียนโดยตรงหรือ
ผ่านระบบโซเซียล
เน็ตเวิร์ค
(Fackbook,เว็บไซด์
เทศบาล) 

-เชิงปริมาณ 
2 ช่องทาง 
 
-เชิงคุณภาพ 
ประชาชนสามรถ
ร้องเรียนได้หลาย
ช่องทาง 

/ / / / / -เชิงปริมาณ 
2 ช่องทาง 
 
-เชิงคุณภาพ 
การร้องเรียน
ทุกช่องทางมี
การตรวจสอบ
และแก้ไข
ปัญหา 

ส านักปลัด 
เทศบาล
ต าบล         
ท่าสาย 

 1.2การสร้าง
ความเชื่อมั่นและ
ความไว้วางใจต่อ
ระบบการรับเรือ่ง
ร้องเรียน 

มีแผนผังการท าระยะ
ด าเนินการในเรื่อง
ร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน 

-เชิงปริมาณ 
มีแผนผัง
กระบวนงานเพียง 
1กระบวนงาน 
-เชิงคุณภาพ 
มีความชดัเจน 

/ / / / / -เชิงปริมาณ 
1 
กระบวนงาน 
 
-เชิงคุณภาพ 
สามารถทราบ 
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กลยุทธ ์ แนวทางตามกล
ยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ)  ผลลัพธ ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี 

2560 
ปี
2561 

ปี
2562 

ปี
2563 

ปี
2564 

   
 
 
 
 
 

เรื่องระยะเวลา
ด าเนินการ 
 
 
 
 

     ถึงระยะเวลา
ด าเนินการใน
เรื่องที่
ร้องเรียนได้ 

ส านักปลัด 
เทศบาล
ต าบล         
ท่าสาย 
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ส่วนที่ 6 
 

 

 

 

 

 

 

การติดตามและประเมินผลแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560- 2564) 
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1. การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ                          
โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินตามกิจกรรมอยู่ภายใต้
ระยะเวลา และงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่  
ทั้งนี้  การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่การประเมินผล                       
เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้

2. การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามประเมินผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนดห้วงเวลา             
ในการติดตามประเมินผลโดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ทั้งนี้ควรก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและ
ประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง  และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  แล้วรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา           
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 


