


 

 

ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

1. กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการบ่งชี้ ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้ น 
ตลอดจนบุคคลหรือ หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การ กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญ เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทาง ปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน  

ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่

เกิดจากการ ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน

การตรวจสอบจาก ภาคส่วนต่างๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็น
ได้ ดังนี้  

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่ พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการ ทุจริต  

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท า
ให้คนใน ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริต มากยิ่งขึ้น  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการ ทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบ ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ

การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน  
แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่  
การผูกขาดในโครงการก่อสร้าง และโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ  

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท า ให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา ช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษ ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมี ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม  

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่อง คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการทุจริต เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บัง หลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง  

วัตถุประสงค์กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต  

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้
ดังนั้น การ ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน ที่
เหมาะสมจะช่วย ลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
ให้แก่บุคลากรของ องค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือประเมิน ความ
เสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะ ช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต 
หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือ หากเกิดความ
เสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่ น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยง มาใช้ เพราะได้มี
การเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ าซึ่งไม่ใช่ การเพ่ิมภาระงานแต่
อย่างใด วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความ เสี่ยงการทุจริต : เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ 
หรือ แนวทางในการป้องกันข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของ รัฐไม่ให้ท าการทุจริต 
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2. กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตในองค์กร 

ขั้นตอน 1 ระบุควำมเสี่ยง(Known Factor และ Unknown Factor) 

รำยละเอียดควำมเสี่ยงกำรทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น 

- Known Factor ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่ องหมาย 
ในช่อง  
- Unknown Factor ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์
ในอนาคตว่า มีโอกาสเกิด  
 

ที ่ โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต ประเภทควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 

1 การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตน 

 √ 

2 การเรียกรับผลประโยชน์หรือผลตอบแทน
ในการขอใช้บริการสาธารณะด้านต่างๆ  
ของหน่วยงาน 

 √ 

3 การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งมีการ 
เอ้ือผลประโยชน์ให้กับพวกพ้อง 

 √ 

4 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้ความ
เห็นชอบ ของผู้บริหารไม่เป็นไปตามข้ันตอน 

 √ 
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ขั้นตอน ๒  แสดงสถำนะควำมเสี่ยง (แยกตำมรำยสี) 

วิเครำะห์แสดงสถำนะควำมเสี่ยงกำรทุจริตของแต่ละโอกำส/ควำม เสี่ยงกำร ทุจริต แยกตำมรำยสี  

ควำมหมำยของสถำนะควำมเสี่ยงตำมสี  

• สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า  

• สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปลานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่าง  
  ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้  

• สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลาย หน่วยงานภายใน
องค์กร มีหลายขั้นตอน ยากต่อการควบคุม หรือไม่มี อ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ  

• สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก 
ไม ่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับ ติดตามได้ อย่างใกล้ชิด หรือ อย่างสม่ าเสมอ 
 

ที ่ โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตน 

 √   

2 การเรียกรับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนในการ
ขอใช้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ของหน่วยงาน 

 √   

3 การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งมีการ 
เอ้ือผลประโยชน์ให้กับพวกพ้อง 

 √   

4 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ  
ของผู้บริหารไม่เป็นไปตามขั้นตอน 

 √   
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ขั้นตอน ๓ เมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง ๒ มิติ (Risk Level matrix) 

การหาค่าความเสี่ยงรวมโดยน าระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวังที่มีค่า  ๑ – ๓ คูณด้วยระดับ 
ความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ – ๓  

ระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  

• ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนการนั้นๆแสดงว่าเป็น MUST หมายถึง มีความ
จ าเป็น สูงในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกันไม่ด าเนินการไม่ได้ (ค่า  MUST อยู่
ในระดับ ๓ หรือ ๒)  

• ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆแสดงว่าเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็น 
ต่ าใน การเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตค่า (SHOULDอยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น  

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  

* หากกิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน นั้น  

• เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STAKEHOLDER) รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร  
ภาค ีเครือข่าย หรือมีผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพ่ิม (Financial) หรือมีผลกระทบ ต่อ
ผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย (Customer/User) ค่าความรุนแรงอยู่ในระดับ ๒ หรือ ๓  

• มีผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน (InternalProcess) หรือการเรียนรู้ องค์ความรู้ (Learning & 
Growth) ค่าความรุนแรงอยู่ในระดับ ๑ หรือ ๒ 
 

ที ่ โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต ระดับควำม
จ ำเป็นของกำร

เฝ้ำระวัง  
๓ ๒ ๑  

ระดับควำม
รุนแรงของ
ผลกระทบ  

๓ ๒ ๑ 

ค่ำควำมเสี่ยง 
รวม 

1 การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตน 

2 2  

2 การเรียกรับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนใน
การขอใช้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ของ
หน่วยงาน 

2 2  

3 การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งมีการเอ้ือ
ผลประโยชน์ให้กับพวกพ้อง 

2 2  

4 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้ความ
เห็นชอบ ของผู้บริหารไม่เป็นไปตามข้ันตอน 

2 2  
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ขั้นตอน ๔ กำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

ระดับกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภำพกำรจัดกำร ๓ ระดับ ดังนี้  

• ดี หมายถึง จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร 
ไม่มี ผลเสียทางการเงินไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  

• พอใช้ หมายถึง จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ 
ผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้และเข้าใจ  

• อ่อน หมายถึงจัดการไม่ได้หรือได้เพียงเล็กน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดรายจ่าย มีผลกระทบถึง 
ผู้ใช้บริการ ผู้รับมอบผลงาน ปละยอมรับไม่ได้ไม่มีความเข้าใจ 

 

โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต คุณภำพ 
กำรจัดกำร 

ค่ำประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

ต่ ำ ปำนกลำง สูง 

การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตน 

ดี √   

ก า ร เ รี ย ก รั บ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ห รื อ
ผลตอบแทนในการขอ ใช้บ ริ กา ร
สาธารณะด้านต่างๆ ของหน่วยงาน 

ดี √   

การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งมี
การเอ้ือผลประโยชน์ให้กับพวกพ้อง 

ดี √   

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้ความ
เห็นชอบ ของผู้บริหารไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอน 

ดี √   
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ขั้นตอน 5  แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

กรณีที่หน่วยงำนไม่พบว่ำมีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้ำงสูง ปำนกลำง เลย แต่พบว่ำควำมเสี่ยงทุจริต
อยู่ในระดับต่ ำหรือค่อนข้ำงต่ ำให้ท ำกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงในเชิงเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

ที ่ รูปแบบ พฤติกำรณ์ควำมเสี่ยงควำมทุจริต มำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

1 การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน
ตน 

1. พัฒนาระบบทรัพย์สินของราชการ 
2. สร้างจิตส านึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม 
3. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้ทรัพย์สิน
ทางราชการแก่พนักงาน 

2 การเรียกรับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนในการขอ
ใช้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ของหน่วยงาน 

1. ให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ
หน้าที่ตามระเบียบกฎหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
2. สร้ างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริ ตยึดมั่ น
จริยธรรมในการด ารงตนเพ่ือสร้างศรัทธาและความ
ไว้วางใจในการปฏิบัติราชการ 

3 การจัดซื้ อจัดจ้ างที่ ไม่ เป็นธรรม ซึ่ งมีการ เ อ้ือ
ผลประโยชน์ให้กับพวกพ้อง 

1. จัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
2. ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยความโปร่งใส 

4 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ ของ
ผู้บริหารไม่เป็นไปตามข้ันตอน 

1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้
เป็นแนวทางเดียวกัน 
2. ก าชับให้ เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบเสนอเรื่อง
ตามล าดับ 
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ขั้นตอน 6 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 

เพ่ือติดตามการเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความ  
เสี่ยง ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาให้   
มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง ดังนี้  
สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม  
สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงแต่แก้ไขได้ทันทีตามมาตรการ / นโยบาย/ โครงการ / 
กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับ ความรุนแรงน้อยกว่าระดับ 3  
สถานะสีแดง  : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ /  กิจกรรมเพ่ิมขึ้น แผน
ใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง น้อยกว่าระดับ 3 

ที ่ มำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต สถำนะควำมเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

1 1. พัฒนาระบบทรัพย์สินของราชการ 
2 .  ส ร้ า ง จิ ต ส า นึ ก ใ น ก า รแ ย กแ ย ะ 
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
3. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้
ทรัพย์สินทางราชการแก่พนักงาน 

1. สถานที่ จั ด เก็บพัสดุมี ไม่
เพียงพอ  
2. เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่ทราบ 
หรือรับรู้ถึงวิธีการในการขอยืม
ใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน 

   

2 1. ให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
2. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตยึด
มั่นจริยธรรมในการด ารงตนเพ่ือสร้าง
ศรัทธาและความไว้วางใจในการปฏิบัติ
ราชการ 

การเรียกรับ/หาผลประโยชน์
ต่างๆ ให้ตนเองหรือพวกพ้อง 
ในการขอใช้บริการ 

 

   

3 1. จัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดซื้อ
จัดจ้ าง เกี่ ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
2 .  ก า ชั บ ให้ เ จ้ า หน้ าที่ ผู้ รั บ ผิ ดชอบ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส 

มีการน าข้อมูลของผู้รับจ้างราย
อ่ืนให้พวกพ้องตนเองเพ่ือชนะ
การประมูล 

   

4 1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติ งาน แผนผัง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน 
และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน
ได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน 
2. ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอ
เรื่องตามล าดับ 

การพิจารณาตรวจสอบและ 
เ สนอความ เห็ น การอนุ มั ติ 
อ นุ ญ า ต  ไ ม่ ด า เ นิ น ก า ร 
ตามล าดับค าขอ 
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ขั้นตอน 7 จัดท ำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต มำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

สถานที่จัดเก็บพัสดุมีไม่เพียงพอ และเจ้าหน้าที่ 
ส่วนใหญ่ไม่ทราบ หรือรับรู้ถึงวิธีการในการขอยืม 
ใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน 

เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

การเรียกรับ/หาผลประโยชน์ต่างๆ ให้ตนเองหรือ 
พวกพ้องในการขอใช้บริการ 

เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

มีการน าข้อมูลของผู้รับจ้างรายอ่ืนให้พวกพ้องตนเอง
เพ่ือชนะการประมูล 

เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

การพิจารณาตรวจสอบและ เสนอความเห็นการอนุมัติ 
อนุญาต ไม่ด าเนินการ ตามล าดับค าขอ 

เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
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ขั้นตอนที่ 8 กำรจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ที ่ สรุปสถำนะควำมสี่ยงกำรทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 

1 สถานที่จัดเก็บพัสดุมีไม่เพียงพอ และ
เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่ทราบ หรือรับรู้ถึง
วิธีการในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของ
หน่วยงาน 

- - 

2 การเรียกรับ/หาผลประโยชน์ต่างๆ  
ให้ตนเองหรือพวกพ้องในการขอใช้
บริการ 

- - 

3 มีการน าข้อมูลของผู้รับจ้างรายอ่ืนให้
พวกพ้องตนเองเพ่ือชนะการประมูล 

- - 

4 การพิจารณาตรวจสอบและ เสนอ
ค ว า ม เ ห็ น ก า ร อ นุ มั ติ  อ นุ ญ า ต  
ไม่ด าเนินการ ตามล าดับค าขอ 

- - 
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ขั้นตอนที่ 9 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

 

แบบรำยงำนสถำนะแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต เทศบำลต ำบลชะมำย 

ชื่อแผนบริหำรควำมเสี่ยง บริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

โอกำส/ควำมเสี่ยง สถานที่จัดเก็บพัสดุมีไม่เพียงพอ และเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่ทราบ 
หรือรับรู้ถึงวิธีการในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน 
การเรียกรับ/หาผลประโยชน์ต่างๆ ให้ตนเองหรือพวกพ้องในการขอ
ใช้บริการ 

มีการน าข้อมูลของผู้รับจ้างรายอ่ืนให้พวกพ้องตนเองเพ่ือชนะการ
ประมูล 

การพิจารณาตรวจสอบและ เสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต  
ไม่ด าเนินการ ตามล าดับค าขอ 

สถำนะของกำรด ำเนินกำรจดักำร
ควำมเสี่ยง 

   ยังไม่ได้ด าเนินการ 

   เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

   เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

   ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

   เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลกำรด ำเนินงำน สถานะความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลชะมาย ประจ าปี
งบประมาณ 2565  

สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า แต่ให้เฝ้า
ระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง 

มีการประชุมพนักงานเพ่ือเน้นย้ าอยู่เป็นประจ า 
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2. หลักกำรและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบ  
ในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติ เ พ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์  
ในปี พ.ศ.2580 กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ”  
โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศให้หลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย 
ให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนพ้ืนฐาน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ  
โดยก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ.2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 จึงได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดเป็นตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน  
90 คะแนนขึ้นไป  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่ ง ในการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง 
ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริต น าเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียม  
นานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน  
ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ  
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน  
ในท้องถิ่น 

ดังนั้น เทศบาลต าบลชะมาย จึงให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ควบคู่ไปกับการป้องกันการทุจริต โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและน าไปสู่  
การปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพ เ พ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลชะมาย  
(พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่ ก าหนดไว้ว่า 
ในปี พ.ศ. 2570 
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3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
(1) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลชะมายต่อสาธารณชน  

   (2) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลชะมายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(4) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต 
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(5) เ พ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลชะมายที่มี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

4. เป้ำหมำย 

   (1) เทศบาลต าบลชะมายปลอดคดีทุจริต 100 เปอร์เซนต์ ในปี พ.ศ. 2570  
   (2) เทศบาลต าบลชะมายมีคะแนน ITA เพ่ิมขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (100 
คะแนนเต็ม) ในปี พ.ศ. 2570  
5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 

(1) ผู้บริหารเทศบาลต าบลชะมายได้แสดงเจตจ านงสุจริตต่อสาธารณชน  
   (2) เทศบาลต าบลชะมายมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกและความตระหนัก
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ  

(3) เทศบาลต าบลชะมายมีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส 
และตรวจสอบได้  

(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบล  
ชะมาย 

(5)  เ พ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด า เนินงานของเทศบาลต าบลชะมาย 
ที่มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบำลต ำบลชะมำย 

เทศบาลต าบลชะมายได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจ านวน 46 โครงการ ดังนี้  

 
 

 
มิติ 

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
1. การสร้างวัฒนธรรม
สุจริต 

1)  โคร งการ พัฒนาความรู้ ด้ า นกฎหมายและระ เบี ยบ 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากร องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย 
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม 
ของเทศบาลต าบลชะมาย” 
4) โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลชะมาย 
5) โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือป้องกันการทุจริต 
6) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาล
ต าบลชะมาย 
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มิติ 

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
7) โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สุจริต 

8) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

9) โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
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2. การบริหารราชการ
ด้วยความโปร่งใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
11) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 
12) มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลต าบลชะมาย 
13) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ใน
การบริหารงานของผู้บริหารระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
14) มาตรการ NO Gift Policy 
15) โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียม
กัน 
16) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาล
ต าบลชะมาย 
17) โครงการสร้างเสริมวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพของ
พนักงานเทศบาลต าบลชะมาย 
18) กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี” 
19) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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มิติ 

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สิน 
ของทางราชการ 
21) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
22) โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
23) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
24 ) โครงการ “บริการเป็นเลิศ ก่อเกิดความประทับใจ” 
(ยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล) 
25) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
26) มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริ ต 
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
27) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการตาม 
หลักธรรมาภิบาล” 
28) กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลชะมาย 
29) โครงการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
30) โครงการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับ
เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลต าบลชะมาย 
31) โครงการจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
32) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของเทศบาลต าบลชะมาย 
33) มาตรการกระจายอ านาจของเทศบาลต าบลชะมาย 
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มิติ 

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
3. การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเทศบาล 
ต าบลชะมาย 
35) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการ
ของเทศบาลต าบลชะมาย 
36) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนเทศบาล 
ต าบลชะมาย 
37) กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
38) โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือเฝ้าระวังการ
ทุจริตของเทศบาลต าบลชะมาย 
39) โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เทศบาล 
ต าบลชะมาย 
40) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
เ พ่ือขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด 
แบบบูรณาการ 
41) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพทางด้าน 
การพัสดุ 
42) โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างแรงจูงใจในการช าระภาษี
และให้ความรู้ด้านภาษี 
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มิติ 

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
4. การยกระดับกลไก
การตรวจสอบการ
ด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

43) มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลต าบลชะมาย 
44) มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาล
ต าบลชะมาย 
45) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
46) มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลต าบลชะมาย 
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ส่วนที่ 3  
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 
 

มิติที่ 1 กำรสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต 
 

ล ำดับที ่1 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับ 
 บุคลำกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
  การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข 
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่
การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ ามักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ 
ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ  
ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม จึงส่งผลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นกระท าผิดกฎหมายระเบียบต่างๆ  ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  
และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
  ดังนั้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ  
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ

กฎหมาย ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
  3) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลชะมายจ านวน 50 คน 
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5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
  2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียมการด าเนินโครงการ 
  3) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

4) จัดท าเอกสารส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
5) อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 

  6) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
  7) รายงานผลการด าเนินการ  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 

10. ผลผลิต,ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับบุคลากร ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี 
  2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50  
  ผลลัพธ์ 

เทศบาลต าบลชะมายมีการบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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ล ำดับที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน 
 ให้แก่บุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถ่ิน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือให้การ
บริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
  3) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  

5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) จัดท าโครงการ/แผนงานและขออนุมัติด าเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร 

2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับบุคลากร 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว เป็นต้น  
  4) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
  5) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ส าหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์  
บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
รายไตรมาส) 
  2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
  ผลลัพธ์ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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ล ำดับที่ 3 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมของเทศบำลต ำบลชะมำย” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่ เทศบาลต าบลชะมายได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของ เทศบาลต าบลชะมาย 

โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน  
ทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง  
แห่งการกระท า นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ  
พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนด  
ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท า การ 
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ 
ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าว  
มาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่ เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน  
เทศบาลต าบลชะมายจึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ เทศบาล 
ต าบลชะมาย” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐาน  
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2) เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร  
ระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลชะมายเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3) เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4) เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคม ตามล าดับ 
  5) เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาล

ต าบลชะมาย 

5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
  2) ก าหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมส าหรับบุคคลในองค์กร
และสาธารณชน 
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3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 
  4) ด าเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคน  
พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 
  5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไป  
แก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ  
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด) 
  6) ประเมินและติดตามผลการด าเนินการ 
  7) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
   2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป  มีความรู้
ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม  
  ผลลัพธ์ 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานของเทศบาล 
ต าบลชะมายปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลชะมาย 
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ล ำดับที่ 4 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบำลต ำบลชะมำย 

2. หลักกำรและเหตุผล 
  ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา  
หรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม)  
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
  ดังนั้น เทศบาลต าบลชะมายจึงได้ด าเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบล
ชะมายเพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  2) เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่  
ของเทศบาลต าบลชะมาย 
  3) เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลชะมายมีจิตส านึก ค่านิยม  
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  พนักงานของเทศบาลต าบลชะมาย  

5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
  1) มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนของต าแหน่งต่างๆ 
  2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
และจัดท าร่างคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3) จัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
แนวทางการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

4) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ตามข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดท าคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
  5) จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน 

6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของ
หน่วยงาน และสาธารณะชนให้รับทราบ 
  7) รายงานผลการด าเนินการ 
 

25 



 

 
 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

1. พนักงานของเทศบาลต าบลชะมายมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงาน  
2. มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน  อย่างน้อย 2 

ช่องทาง (เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน) 
  ผลลัพธ์ 
  พนักงานของเทศบาลต าบลชะมายมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
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ล ำดับที่ 5 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลเพื่อป้องกันกำรทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล 
  หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึก 
ในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอน  
ความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง 
เพ่ือท าให้ปัญหาการทุจริตลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วน 
ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง  
พร้อมทั้งปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือ  
หรือสนับสนุนการทุจริต  
  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลชะมาย จึงจัดท าโครงการส่งเสริม 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรของ เทศบาลต าบลชะมายมีความรู้ความเข้าใจ 
ในหลักธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2. เ พ่ือให้ผู้ บริหารท้องถิ่น  บุคลากรของ เทศบาลต าบลชะมายมีความรู้ ความเข้ า ใจ 
และให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) และมีค่านิยม 
ในการต่อต้านการทุจริต 
  3. เ พ่ือให้ผู้ บริหารท้องถิ่น  บุคลากรของ เทศบาลต าบลชะมายมีความรู้ ความเข้ า ใจ 
ในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
  4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลต าบลชะมายสามารถน าองค์ความรู้หลัก 
ธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลต าบลชะมาย 

5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
  3) จัดท าก าหนดการ 
  4) จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
  5) จัดฝึกอบรมตามก าหนดการ ผ่าน https://ggde.nacc.go.th 
  6) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลต าบลชะมายที่เข้ารับการอบรม 
  ผลลัพธ์   
  1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลต าบลชะมายน าหลัก ธรรมาภิบาล
มาปรับใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลต าบลชะมายร่วมต่อต้านการทุจริต  
  3) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลต าบลชะมายน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
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ล ำดับที่ 6 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น ผู้ท ำคุณประโยชน์หรือเข้ำ
ร่วมในกิจกรรมของเทศบำลต ำบลชะมำย 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน 
อันส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิต  
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจ 
ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาล  
ต าบลชะมาย ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของ เทศบาลต าบลชะมายอย่างสม่ าเสมอ  
จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน  
องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ เทศบาลต าบล 
ชะมายโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ และควรได้รับการยกย่อง
ชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน 

3. วัตถุประสงค ์

  1) เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
  2) เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
ให้ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  3) เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กร  มีค่านิยมยกย่องเชิดชู 
และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  1) ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลชะมาย  
  2) ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลชะมาย 
5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือก
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
  2) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
  3) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่าน
การคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
  4) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  จ านวนบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบล
ชะมายได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลชะมายมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่า
ของการประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม  
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ล ำดับที่ 7 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรฝึกอบรมกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลำกรเพื่อเสริมสร้ำงวัฒนธรรม 
  องค์กรสุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล  
  การด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่
ความรับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จขององค์กร
อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  

เทศบาลต าบลชะมายจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากร
ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นล าดับที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม  
ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งผล
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตส านึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม  
ในการท างานอันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้ก าหนดให้มีการ 
จัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลต าบลชะมาย 

3. วัตถุประสงค ์ 
1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าหลักคุณธรรม 

จริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  
2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ

ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลต าบลชะมาย 

5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
  2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
  3) ก าหนดรูปแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม 
  4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบ 
การอบรม พร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
  5) ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการท่ีก าหนด 
  6) รายงานผลการด าเนินการ 
  7) เผยแพร่การด าเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     

8. ผู้รับผิดชอบ 
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

1. มีการจัดอบรมจ านวน 1 ครั้ง 
2. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน

และการปฏิบัติงานได้  
  ผลลัพธ์ 
  บุคลากรน าหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรสุจริตในหน่วยงาน  
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ล ำดับที่ 8 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

2. หลกักำรและเหตุผล 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

ดังนั้น เทศบาลต าบลชะมายจึงได้ก าหนดด าเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตขึ้น เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลชะมายมีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต สอดส่องเฝ้าระวัง
ไม่ให้เกิดการกระท าการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะน าไปสู่การเป็นองค์กรที่ปลอดทุจริตในที่สุด 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
  2) เพือ่ให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ทั่วไป เฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป ของ
เทศบาลต าบลชะมาย 

5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) จัดท าโครงการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ 
  2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล 
  3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต  
  4) น าข้อมูลที่ได้มาจัดท าเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบที่ก าหนด (เช่น แผนพับ 
จดหมายข่าว วีดิทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 
  5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ
และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางและช่องทางที่ก าหนด 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต  
  1) มีการเผยแพร่ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจ านวนอย่างน้อย 5 เรื่องข้ึนไป 
  2) คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป 
มีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
  ผลลัพธ์ 
  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป เฝ้า
ระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต  
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ล ำดับที่ 9 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมต่อต้ำนกำรทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ 
ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม  
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนา  
ทั่วทั้งประเทศ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 ตลอดจนหน้าที่ อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ  
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
  รวมทั้ง แผนการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนด 
กลยุทธ์ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังที่มุ่งเน้นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้าน  
การทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต 
รวมถึงสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพ่ือต่อต้านการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง 
  ดั งนั้น  เทศบาลต าบลชะมายจึ ง ให้ความส าคัญกับการต่อต้ านการทุจริตโดยเริ่ มจาก 
การสร้างจิตส านึกให้ประชาชน ต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดท าโครงการเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต  
เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยม ให้มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชน  
จากทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือส่งเสริม และสร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึงการสร้างค่านิยมและการเฝ้าระวังต่อต้าน  
การทุจริตให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
  2) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม 
  3) เพ่ือเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นไปสู่ประชาชน 
ทุกภาคส่วน 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  ประชาชน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลชะมาย 
5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) จัดหาข้อความที่เก่ียวข้องกับการสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต 
  2) จัดท าสื่อในรูปแบบตามช่องทางที่ก าหนดไว้ 
  3) เผยแพร่ให้ประชาชน  
  4) ประเมินติดตามผลการด าเนินการ 
  5) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) เผยแพร่สื่อการสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต  
  2) มีการรณรงค์ในสถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาล  
  ผลลัพธ์ 
  1) ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักร่วมกัน  
ในการต่อต้านการทุจริต 
  2) ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต  
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมโปร่งใส 
 

ล ำดับที่ 10 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรปรับปรุงและพัฒนำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน 

2. หลักกำรและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชน 
มีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชน 
จะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลชะมายจึงได้มี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร  
ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและ 
เป็นปัจจุบัน  
  2) เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
  3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
  4) เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของ เทศบาล
ต าบลชะมาย 

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลชะมาย 

5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    
  2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
  3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งมีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
  5) จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลชะมายเพ่ือเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้
จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่
ก าหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
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6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อ
สอบถามหรือขอข้อมูล หรือรับฟังค าติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ เช่น  

- มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาท าการ  
   - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะ
ติดต่อสอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น  
   - มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้ รับฟัง
ความคิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น  
  7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/
หรือระบบ Call Center  
  8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
  9) จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

1) มีจ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลชะมายให้มีข้อมูล

ที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
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ล ำดับที่ 11 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงบประมำณ 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  เนื่องจากเทศบาลต าบลชะมายมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่อง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ  
แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่ เทศบาลต าบลชะมายจะบริหารงาน 
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลชะมายเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงด าเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่ งใส 
ในการบริหารงบประมาณ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างได้ทุกโครงการ 
และกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค ์

  1) เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ 
และกิจกรรมต่างๆ  
  2) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  3) เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 

  1) บุคลากรเทศบาลต าบลชะมาย 
  2) ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 

5. วิธีด ำเนินกำร 

  1) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
  2) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชน
ได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ 
  3) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
  4) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
  5) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ 
เช่น สังเกตการณ์ ติดตามผลการด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 
  6) ประชุมก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
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7) รายงานผลการด าเนินการ และเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
   7.1) ผลการด าเนินโครงการ 
   7.2) รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
   7.3) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบ
ก าหนด     

7.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  

  กองคลัง เทศบาลต าบลชะมาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ผลผลิต 
  1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
  2) มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 1 ครั้ง  
  ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
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ล ำดับที่ 12 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ และก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะของ 
เทศบำลต ำบลชะมำย 

2. หลักกำรและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลชะมายมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้ 
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่เทศบาลต าบลชะมาย
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจ ริต  
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  ดังนั้น เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลชะมายได้ จึงได้จัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการก ากับติดตาม
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลต าบลชะมายเพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบกฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบ
การบริหารราชการของเทศบาลต าบลชะมาย 
3. วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้   
เช่น ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ     
จดัจ้าง ฯลฯ 
  2) เพ่ือก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนด  

3) เพื่อก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

4) เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  ส านัก กอง ฝ่ายต่างๆ ในเทศบาลต าบลชะมาย 
5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะของเทศบาลต าบลชะมาย 

2) ประชุมคณะท างานฯ  
2.1) ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ

เทศบาลต าบลชะมายต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชน 
ให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืนๆ และช่องทางที่หลากหลาย  
ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

2.1.1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร 
อ านาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  
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2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือ
มาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ E – Service  

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงานการ
ก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผล
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงาน
ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

2.2) ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

3) ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลต าบลชะมาย 

4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
เทศบาลต าบลชะมายให้ผู้บริหารทราบ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

    - ข้อมูลพื้นฐาน    - การบริหารงาน 
- การบริหารเงินงบประมาณ  - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

     - การส่งเสริมความโปร่งใส 
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดไว้   

  3) ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนด  

4) ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลต าบลชะมาย 
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ล ำดับที่ 13 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักคุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร
เทศบำลต ำบลชะมำยด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม 
และควำมโปร่งใส 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  เทศบาลต าบลชะมายเล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้งผู้บริหาร
มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มีการ
ด าเนินการจัดท ามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล
ต าบลชะมายด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลชะมายแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ใน

การบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
2) เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ

โปร่งใสของเทศบาลต าบลชะมายสู่การรับรู้ของสาธารณชน  
3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ

เทศบาลต าบลชะมาย 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
  2) ประชาชน 

5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ 
  2) ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
  3) จัดท าประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
  4) ผู้บริหารก าหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตฯ 
  4) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่
ก าหนด 
  5) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  

7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่ก าหนด 
  8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  10) รายงานผลการด าเนินการ 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ผลผลิต 
  1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
  2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
  3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลชะ
มายพ.ศ. 2566 - 2570  
  ผลลัพธ์ 
  เทศบาลต าบลชะมายมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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ล ำดับที่ 14 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร NO Gift Policy 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนาค่านิยม 
ของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุ จริต 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ” 
  อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชก าร หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการ  
ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

เทศบาลต าบลชะมายเล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่ วนร่วมของประชาชน 
ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
ในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดท ามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระท าอันอาจมีผลต่อ
ดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลชะมาย 
2) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาล

ต าบลชะมายมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลต าบลชะมาย 

5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดท ามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให”้ 
  2) จัดท าประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ NO Gift 
Policy 
  3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  
  4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบ 
โดยทั่วกัน 
  5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
  6) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ผลผลิต 
1. มีประกาศใช้ NO Gift Policy จ านวน 1 ฉบับ 
2. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลต าบลชะมายด าเนินการตาม

แนวทาง NO Gift Policy  
  ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนเรื่องสินบน 
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ล ำดับที่ 15 

1. ชื่อโครงกำร :  โครงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

2. หลักกำรและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจน  
จัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญ 
ในการสร้างความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม  
และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงการจัดท าบริการสาธารณะที่ครอบคลุม 
ตามอ านาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต  
และการใช้อ านาจอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และค านึงถึง
ความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติ
ต่อประชาชนในพื้นท่ีและผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
  เพ่ือให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือก ากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่
ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุข 
ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ  
และความคุ้มค่า เทศบาลต าบลชะมายจึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิ
บาลของเทศบาลต าบลชะมาย 

2) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของ เทศบาลต าบลชะมาย
ให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

3) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริ การ สามารถตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนในท้องถิ่น 

4) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความ
เชื่อมั่นในองค์กร 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลชะมาย 

5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) ผู้บริหารก าหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้ในพันธกิจของหน่วยงาน 
  2) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินงานตามพันธกิจการให้บริการอย่างเท่าเทียม 
  3) ประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดแนวทาง/แผนงานในการด าเนินงาน 
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4) จัดท าแนวทาง/แผนงานการด าเนินงาน 

  5) ชี้แจงแนวทาง/แผนการการด าเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  6) ด าเนินการตามแนวทาง/แผนการด าเนินงาน 
  7) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
  8) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

1. มีการก าหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันเป็นพันธกิจของหน่วยงาน 
2. มีแนวทาง/แผนการด าเนินงานในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

  ผลลัพธ์ 
  1) ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลชะมายมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ล ำดับที่ 16 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของเทศบำลต ำบลชะมำย 

2. หลักกำรและเหตุผล 
  องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้ความส าคัญในการด า เนินการ เ พ่ือยกระดับคุณธรรม 
และความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยการจัดท า “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาล 
ต าบลชะมาย” เพ่ือปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ตามภาระหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลชะมาย 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  เทศบาลต าบลชะมาย 

5. วิธีด ำเนินกำร 
   1) จัดตั้งคณะท างานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  
  2) ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 
   2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 
   2.2) จัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยต้องมี
รายละเอียดต่างๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนด
แนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น  
  3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงช่องทางอ่ืนๆ 
  4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
  5) ปฏิบัติตามมาตรการ  
  6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
  7) รายงานผลการด าเนินการ 
  8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลชะมาย  

ผลลัพธ์ 
  เทศบาลต าบลชะมายมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การ  
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ล ำดับที่ 17 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสร้ำงเสริมวินัยและจรรยำบรรณวิชำชีพของพนักงำนเทศบำลต ำบลชะมำย 

2. หลักกำรและเหตุผล 
  ปัจจุบันเทศบาลต าบลชะมาย ได้มีการบรรจุและแต่งตั้ง  รวมทั้งการรับโอน พนักงานเทศบาล  
พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า และพนักงานครูเทศบาลใหม่ในแต่ละปีงบประมาณ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองหรือ ตามสายงานที่ได้รับการ
บรรจุแต่งตั้ง หรือการรับโอนมาด ารงต าแหน่งทางราชการ โดยยึดมั่นใน การประพฤติตน การครองตน ในการรักษา
วินัยเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพที่ตนได้ปฏิบัติงานอยู่ เป็นการ ป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบและการด าเนินการทางวินัย ขจัดปัญหาความขัดแย้ง
ทีจ่ะน าไปสู่การการฟ้องคดีปกครองอันเนื่องมาจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนเพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พนักงานทุกระดับเกี่ยวกับการมีวินัย
ตามแบบแผนของการเป็นข้าราชการที่ดีขององค์กรและหน่วยงาน  

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
และการด าเนินการทางวินัย และป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดข้ึนได้ 
  2. เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนอันจะน าไปสู่การป้องกันการทุจริตได้ 
  3. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง   
ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพที่ตนได้ปฏิบัติงานอยู่ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   
  4. เพ่ือขจัดปัญหาความขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร และลดการประพฤติมิชอบต่องานใน
หน้าที่ของพนักงานภายในองค์กร 

4. กลุ่มเป้ำหมำย    
  บุคลากรภายในเทศบาลต าบลชะมาย   

5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
  1. วางแผน ก าหนด วัน เวลา สถานที่ฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
  2. ติดต่อ ประสานงานเจ้าหน้าที่และสถานที่ วิทยากรในการอบรม 
  3. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการฝึกอบรมฯ 
  4. ด าเนินโครงการตามวัน เวลา และสถานที่การฝึกอบรมตามที่ก าหนด 
  5. ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม ปัญหา อุปสรรคและรายงานผลการด าเนินงาน   
ให้ผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  - ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -2570  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
  - ไม่ใช้งบประมาณ 

8 .ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  งานการเจ้าหน้าที่   ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลชะมาย 
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9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต   
พนักงานเทศบาล   พนักงานจ้าง  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานครูเทศบาลของเทศบาลต าบล 

ชะมาย  ได้รับการอบรมพัฒนา  1 ครั้ง/ปีงบประมาณ 
ผลลัพธ์   
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า และพนักงานครูเทศบาลของเทศบาลต าบลชะมาย  

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพของการด าเนิน การทางวินัยของพนักงาน
และมีจิตส านึกในการปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ของสังคม และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
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ล ำดับที่ 18 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “วิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน  
จึงได้ด าเนินกิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี” เพ่ือปรับปรุงการจัดหาพัสดุให้มีความโปร่งใส 
และมีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป  
3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  2) เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ 
  3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  2) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  3) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  4) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริหาร เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณถัดไป 
  5) เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบทั่วกัน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  กองคลัง เทศบาลต าบลชะมาย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

1. รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี จ านวน 1 ฉบับ 
2. มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแก่สาธารณชน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
ผลลัพธ์ 

  ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณถัดไปลดลง  
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ล ำดับที ่19 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
รวมทั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561  
ได้ก าหนดการด าเนินการเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
  ทั้งนี้ เทศบาลต าบลชะมายให้ความส าคัญกับการด าเนินการเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการด าเนินการ 
ที่ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดท า “มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เทศบาลต าบลชะมาย” 
3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
  2) เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3) เพื่อป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) จัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลชะมาย 
  2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการป้องกั นผลประโยชน์ทับซ้อน  
และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
  3) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
  4) ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  5) ด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
  6) รายงานผลการด าเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
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ล ำดับที่ 20 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

  เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้ง
ในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่
ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  เพ่ือให้การบริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือให้มีการบริหารทรัพย์สินของทางราชการที่ โปร่งใส เปิดเผย 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์

  1) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารทรัพย์สินของหน่วยงาน 
  2) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 

  1) บุคลากรของหน่วยงาน 
  2) ประชาชน 

5. วิธีด ำเนินกำร 

  1) จัดท าประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของ
ราชการกฎหมาย โดยก าหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก 
เปิดเผยและตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
  2) จัดท าคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของ
ราชการ  
  3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน 
แผนผังขั้นตอนในการด าเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่างๆ 
  4) ด าเนินการติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ โดยวางระบบการจัดท าระเบียนการเบิกทรัพย์สินของราชการ ทะเบียน
การยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นระบบ 
  5) รายงานผลการด าเนินงาน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านัก/ทุกกอง เทศบาลต าบลชะมาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ผลผลิต 
  มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ
กฎหมาย อย่างน้อย จ านวน 1 ฉบับ 
  ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ ลดลง 
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ล ำดับที่ 21 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรของเทศบำลต ำบลชะมำย 

2. หลักกำรและเหตุผล  

  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
โดยให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการ  
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวัง  
ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงาน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยเทศบาลต าบลชะมายต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ ดี 
หรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้  
อย่างแท้จริง  ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลได้มากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านการให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดท าโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  
ที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล ต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลชะมาย 
  2) เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนของเทศบาลต าบล
ชะมาย 
  3) เพ่ือสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ
เทศบาลต าบลชะมาย 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลชะมาย  
5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 
   1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
   1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
   1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

2) จัดท าระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการใน
รูปแบบที่ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร   

 
 

57 



 

 
 
3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน  
4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง 
5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบ

ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจาย
ข่าวเป็นต้น  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 

  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     

8. ผู้รับผิดชอบ 

  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลชะมาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ผลผลิต  
  มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ล ำดับที่ 22 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  ประชาชนในพ้ืนที่เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่า
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ
ในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะ
หลักนิติธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงการจัดท าบริการสาธารณะที่
ครอบคลุมตามอ านาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต 
และการใช้อ านาจอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และค านึงถึง
ความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติ
ต่อประชาชนในพ้ืนที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ 
ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือ
ว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
  ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลชะมายมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชน

อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
3) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
  4) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความ
เชื่อมั่นในองค์กร  

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลชะมาย 
5. วิธีด ำเนินกำร 

  1) จัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากร เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน คุณภาพการปฏิบัติงาน และการบริการให้ดีขึ้น และเผยแพร่ประชาสัม พันธ์ผลการ
ประชุมให้บุคลากร และประชาชนทราบ 
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  2) จัดให้มีการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบต่างๆ ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน เพ่ือ
สร้างเกณฑ์มาตรฐานหรือมีเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
  3) จัดให้มีและปรับปรุงการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้
ในการด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  
  4) จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้
มีกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
  5) จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับผู้
พิการ 
  6) มีการน าระบบออนไลน์ มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการใหบ้ริการประชาชน  
  7) จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองใน
การแก้ไข) กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติและให้บริการโดยไม่เป็นธรรม เช่น ทางหมายเลขโทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์ 
อีเมล์ เว็บไซต์ เป็นต้น 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 

  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    

8. ผู้รับผิดชอบ 

  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลชะมาย 

 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
  ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ ให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
  ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ล ำดับที่ 23 
 

1. ชื่อโครงกำร  : กิจกรรมกำรใช้บัตรคิวในกำรติดต่อรำชกำร 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่
มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้
มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวย
ความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่
สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่
เป็นระบบ มีการแซงคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 
ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น 
และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
  ดังนั้น เทศบาลต าบลชะมายจึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม 
ให้บริการโดยจัดล าดับกอ่น – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 
3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อ
ผู้มารับบริการ 
  2) เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 
  3) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
  4) เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระท าการประพฤติ มิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลชะมาย 
5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการให้บริการ 
  2) ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  3) จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
  4) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้
บริการตามล าดับคิว 

5) จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
  6) สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจ เพ่ือน ามาปรับปรุง แก้ไขการให้บริการ
อย่างมีคุณภาพ  
  7) รายงานผลการด าเนินการ 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 

  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   

8. ผู้รับผิดชอบ 
  งานฝ่ายต้อนรับ  เทศบาลต าบลชะมาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
  ผลลัพธ์ 
  1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ไม่น้อยว่าร้อยละ 80 ของผู้มาขอรับ
บริการ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
  2) การให้บริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ลดลง 
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ล ำดับที่ 24 
 

1. ชื่อโครงกำร :  โครงกำร “บริกำรเป็นเลิศ ก่อเกิดควำมประทับใจ” (ยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำร 
 ตำมหลักธรรมำภิบำล) 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มี
การรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับ  
ความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญ 
ในการสร้างความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม  
และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงการจัดท าบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอ านาจ
หน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้อ านาจ
อ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และค านึงถึงความถูกต้อง  
ชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชน
ในพ้ืนที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
  เพ่ือให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือก ากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่
ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เกิดประโยชน์สุข 
ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดท าโครงการ “บริการเป็นเลิศ ก่อเกิดความประทับใจ” (ยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล) 

3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมา  
ภิบาล 

2) เพื่อมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ  
3) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
4) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความ

เชื่อมั่นในองค์กร 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  ประชาชนผู้รับบริการในเทศบาลต าบลชะมาย 
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5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) แต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับมาตรฐานการบริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  2) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ ง การอนุญาต การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการใดๆ  
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  3) จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ ปรับปรุงแผนผังก าหนด
ผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
   1) ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
   2) จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
   3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
   4) จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ 

4) ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 
จดัท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
  5) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการให้บริการ 
  6) รายงานผลการประเมิน ความคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ และ
เผยแพร่ให้บุคลากรและสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน 
  7) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลชะมาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 

2) มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 
  1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 

2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ล ำดับที่ 25 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)  
2. หลักกำรและเหตุผล  
  การขับเคลื่อนองค์กรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ  ให้อยู่ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์            
(e-Service) ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง โดยท าให้ผู้รับบริการได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความโปร่งใส 
และสามารถปรับตัวให้ตรงกับความต้องการใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการบริการด้วย e-
Service จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์    การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ 
นอกจากนั้น การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งให้ทุกหน่วยงานน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนอย่างเต็มที่ เพ่ือ
เพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว แม่นย า และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องเป็นระบบที่ประชาชนสามารถตรวจสอบ ความ
โปร่งใสในการท างานของภาครัฐได้อีกด้วย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่บริการ
สาธารณะ และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Service) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยท าให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ
มีความโปร่งใส 
3. วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางมา
ติดต่อด้วยตนเองอีก 

2) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน  
3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลชะมาย 
5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Service) 
  2) ก าหนดภารกิจในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 

3) จัดท าระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชน
ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์หรือ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่
จ าเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น 
   - ระบบยื่นค าร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพ่ือขอจัดเก็บก่ิงไม้ใบไม้ 
   - ระบบยื่นค าร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพ่ือขอรับบริการถังขยะ 

- ระบบยื่นช าระภาษีออนไลน์ 
   - ระบบกรอกข้อมูลค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้นคนพิการที่มีช่องทาง
การแนบไฟล์เอกสารหลักฐานโดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  65 



 

 
4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
  5) จัดท าคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Service) 
  6) จัดท าข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Service โดยแยกข้อมูลเป็นรายเดือนให้ครบทุกเดือน  
  7) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
  8) รายงานผลการด าเนินการ   

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 

  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    

8. ผู้รับผิดชอบ 

  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลชะมาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ผลผลิต 
  มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) อย่างน้อย 1 ภารกิจ 
  ผลลัพธ์ 
  1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของหน่วยงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 

2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ล ำดับที่ 26 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  เทศบาลต าบลชะมายให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการป้องกัน
การทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ด าเนินการจัดท า “แผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570)” เพ่ือให้เทศบาลต าบลชะมายบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตตามหลัก   ธรรมาภิบาล และยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลชะมาย 
2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลชะมาย 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  เจ้าพนักงานเทศบาลต าบลชะมาย 

5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2) ประชุมคณะท างานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต,วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
  3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด รวมถึงรายงานการ
ท าแผนฯแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงาน
และติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – 
PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เป็นต้น 
  4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
ให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้องน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
  6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
  7) รายงานผลการด าเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ 
ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th 
เป็นต้น 
  8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 

  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     

8. ผู้รับผิดชอบ 

  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลชะมาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ผลผลิต 
  มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลชะ
มายพ.ศ. 2566 - 2570  
  ผลลัพธ์ 
  เทศบาลต าบลชะมายมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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ล ำดับที่ 27 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำล” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิด
การทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมของ
องค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนั กถึงความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยาก
ต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม 
ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
  ดังนั้น เทศบาลต าบลชะมายจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรร
มาภิบาล” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเป็น
การพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้
สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
  2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  บุคลากรในเทศบาลต าบลชะมาย 

5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
  2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
  3) ทุกส่วนราชการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น 
   - ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
   - ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอ านาจ
หน้าที่ 
   - ไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเอ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว เป็นต้น โดยก าหนดจัดท าเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา 
ได้แก่  

- ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อ านวยการส านัก/กอง 
   - ผู้อ านวยการส านัก/กอง กับ ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน 
   - ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา 
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4) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพ่ือขอความเห็นชอบ

และอนุมัต ิ
  5) ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
  6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 
  7) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 

  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  ทุกส านัก/กอง ของเทศบาลต าบลชะมาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ผลผลิต 
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล 
  ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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ล ำดับที่ 28 
 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “กำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลต ำบลชะมำย” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึง ความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดย
วิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ
คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
  เทศบาลต าบลชะมายจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการ
ลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศบาลต าบลชะมายกับปลัดเทศบาลต าบลชะมายและหัวหน้า
ส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลชะมาย 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่ าย ตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ  
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลต าบลชะมาย 
5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) จัดท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดย
ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกัน
พิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1.1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
1.2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

   1.5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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2) ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
   - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตาม
ตัวชี้วัด เป็นต้น 
   - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานใน
การก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
  4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 
  5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
  6) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  7) รายงานผลการด าเนินงาน 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 

  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

  ทุกส านัก/กอง ของเทศบาลต าบลชะมาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ผลผลิต 
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง 
  ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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ล ำดับที่ 29 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก ก าหนดให้การประกอบกิจการ
ของ ประชาชนต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง ในการขออนุญาต  
ด าเนินการต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียว หรือหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้ก าหนด  
ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จ าเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความคลุมเครือ ไม่
ชัดเจน อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก ดังนั้น เพ่ือให้มีกฎหมายกลางที่มีหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา 
ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียม อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนของ
ประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่ชัดเจน จึงจ าเป็นต้องจัดท าคู่มื อส าหรับ
ประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดท า  “คู่มือส าหรับประชาชน เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงาน
ของรัฐ โดยสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อให้มีคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทาง ราชการ พ.ศ. 2558 ก าหนด  

2) เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่
ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่
ให้บริการ  

3) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน  
4) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  ประชาชนและผู้รับบริการของเทศบาลต าบลชะมาย 
5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  
  2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
  3) จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ยื่นค าขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ เป็นต้น  
  4) ปิดประกาศคู่มือส าหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  5) ติดตามประเมนิผลการด าเนินงาน 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลชะมาย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนด เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ผลลัพธ์ 
  1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
  2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ล ำดับที่ 30 
 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่เทศบำลต ำบลชะมำย 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการบริการ 
สาธารณะแก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นจ านวนมาก โดยบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้
ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานที่หลากหลาย  

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มี
จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดท าขึ้น
ส าหรับงานที่มีความซับซ้อน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด 
กับใคร 

3) เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ เป้าหมายขององค์กร 
4) เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  บุคลากรของเทศบาลต าบลชะมาย 

5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  3) จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้
ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติงานภารกิจใด 
ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
  4) ปิดประกาศคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
  5) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
  6) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาลและทุกกอง เทศบาลต าบลชะมาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้การ
ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  ผลลัพธ์ 

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง 
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ล ำดับที่ 31 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรให้บริกำรประชำชน 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  เทศบาลต าบลชะมายให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความ
เสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงการจัดท าบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอ านาจหน้าที่ 
และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้อ านาจอ่ืนๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพ้ืนที่และผู้
ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา 
อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา และอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่
จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถ
ตรวจสอบได ้
  ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการให้บริการประชาชนมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดท าโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชน

เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
2) เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 

  3) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้ 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลชะมาย 

5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
  2) จัดให้มีการประชุมคณะท างานจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
  3) จัดท าประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้
ให้บริการและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  4) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด เช่น  
   - ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
   - ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
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5) เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
หนว่ยงาน เช่น 
   - จัดท าป้ายแสดงแผนภูมิขั้นตอน มาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุ
ผู้รับผิดชอบให้บริการในทุกกระบวนการ ณ จุดให้บริการ 
   - จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการ
ให้บริการประชาชน      
   - จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  6) มีการติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยการประเมินความพึงพอใจใน
การให้บริการ 
  7) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 

  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลชะมาย  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน 
  2) มีการเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบงาน
ให้บริการในทุกกระบวนการ ณ ที่ท าการและในเว็บไซต์หน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 
  1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

2) จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ลดลง  
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ล ำดับที่ 32 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยของเทศบำลต ำบลชะมำย 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่
มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบปัญหาด้าน
การอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจาย
อ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และ
ฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
อันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบ
การให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้าง เงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของเทศบาลต าบลชะมาย 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  3) เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  4) เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  เจ้าพนักงานเทศบาลต าบลชะมาย 
5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และ
หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
เป็นต้น 
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  2) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
  3) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย 
ในทุกเดือน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลชะมาย  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
  ผลลัพธ์ 
  1) ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลชะมายมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
  2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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ล ำดับที่ 33 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกระจำยอ ำนำจของเทศบำลต ำบลชะมำย 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  เทศบาลต าบลชะมายเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวย
ความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 
และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มี
ความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

3. วัตถุประสงค ์

  1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  3) เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  4) เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 

  เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลต าบลชะมาย 
5. วิธีด ำเนินกำร 

  1) ด าเนินการชี้แจงให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
  2) เพิ่มการมอบอ านาจบางเรื่องให้ระดับรองผู้บริหารหรือพนักงานท้องถิ่นในการอนุมัติ อนุญาต  
  3) จัดท าค าสั่งมอบหมายผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้  

4) จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
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5) กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดท าบัญชีสรุปการมอบอ านาจแนบท้าย
ค าสั่ง  
  6) กรณีอ านาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอ านาจได้ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบอ านาจให้ผู้
มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ให้จัดท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 
  7) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
  8) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  9) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย 
ในทุกเดือน 
  10) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  

  ส านักปลัด เทศบาลต าบลชะมาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงาน,มอบอ านาจ,รักษาราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
  ผลลัพธ์ 
  1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
  2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
 

ล ำดับที่ 34 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเวทีประชำคมเทศบำลต ำบลชะมำย  
2. หลักกำรและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 17,22 เทศบาลต าบลชะมายมีความจ าเป็นต้องจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเทศบาลต าบลชะมาย โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนา ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติและจัดสรรงบประมาณของเทศบาลต าบลชะมาย  
3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือให้ประชาคมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเสนอปัญหาและความต้องการ เสนอแนวทาง
แก้ไขปัญหา 

 3.2 เพ่ือให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.3 เพ่ือน าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานและเป็นกรอบในการ

จัดสรรงบประมาณ      
4. กลุ่มเป้ำหมำย 

 4.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย  
 4.2 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย  
 4.3 ประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1 เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ  
 5.2 ส่งหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมาย 
 5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
 5.4 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลชะมายจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณประมำณด ำเนินกำร 

  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
       ผลผลิต 
  ประชาคมเข้าร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ผลลัพธ์ 
  1) ประชาคมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2) มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านกระบวนการพิจารณาของประชาคมและประชาคมร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนเพ่ือให้สามารถน าแผนพัฒนาท้องถิ่น มาเป็นกรอบ
ในการจัดสรรงบประมาณ 
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ล ำดับที่ 35 
 

1. ชื่อโครงกำร : ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรกิจกำรของเทศบำลต ำบลชะมำย 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  เทศบาลต าบลชะมายมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้ 
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่เทศบาลต าบลชะมาย
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ เทศบาลต าบลชะมาย 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่ างแท้จริ ง  ส่ ง เสริมกระบวนการมีส่ วนร่ วม  
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณและร่วมด าเนินการโครงการ รวมทั้งติดตามโครงการ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์

  1) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ของตน 
  2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
  3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
  4) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

4. กลุม่เป้ำหมำย 

  ประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลชะมาย 

5. วิธีด ำเนินกำร 

          1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ ดังนี้ 
   1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็น
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจ านวนสัดส่วนที่มีผลต่อ
การตัดสินใจในการบริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
        - การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ  
       - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
        - การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ 
   1.2) จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการ
ปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของ
ประชาชน 
   1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป 

1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 
   1.7) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่ อคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม
และการปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับวันเวลาและก าหนดการประชุมสภาท้องถิ่น  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ 2566 - 2570   

7. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  เทศบาลต าบลชะมาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ผลผลิต 
  1) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
มีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ  
  2) เทศบาลต าบลชะมายมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  ผลลัพธ์ 
  เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
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ล ำดับที่ 36 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบำลต ำบลชะมำย 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  เทศบาลต าบลชะมายเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์ 
และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะและ
การบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จัดท ามาตรการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุง
ขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการ
ด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

3. วัตถุประสงค ์

  1) เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลชะมายให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
  2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ
ติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 

  ประชาชนพื้นที่เทศบาลต าบลชะมาย 

5. วิธีด ำเนินกำร 

  1) จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลชะมาย 
  2) ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลชะมาย
เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
  3) คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
   3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
   - ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ เทศบาลต าบล 
ชะมาย 
   - ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
   - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไข
ปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
   - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน
อย่างเหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
   - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการ
หรือความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
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3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
   - จัดท าคู่มือหรือแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการ 
ที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงาน  
ที่รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
   - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
   - ก าหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป  
เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส  
   - จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
   - จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ  
  4) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการ  
ต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
       5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลชะมาย
ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
  6) จัดท าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และก าหนดก าหนดแนวทางในการป้องกัน  
และแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
  7) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  
และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
  8) คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
  9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
  10) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  
ให้ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  

7. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ผลผลิต 
  1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  2) มีการแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
และกระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
  4) มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้ง 
มีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
  5) มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลชะมายให้สามารถ
ตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่ก าหนดไว้ 
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  
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ล ำดับที่ 37 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้ำระวังกำรทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตน 
หรือพวกพ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมือง
หรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง และยังมองเห็น
ว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไป  
ยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ 
ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกัน
และปราบปรามการทจุริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต  
จึงได้จัดท ากิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับ  
ภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต   

3. วัตถุประสงค ์

  1) เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
  2) ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 

  ประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลชะมาย 

5. วิธีด ำเนินกำร 

  1) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ  เว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
  2) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 
  3) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
  4) สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต     
  5) เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลชะมาย 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
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7. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ผลผลิต 
  1) มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
  2) มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น 
  ผลลัพธ์ 
  การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 
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ล ำดับที่ 38 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชนเพื่อเฝ้ำระวังกำรทุจริตของเทศบำลต ำบลชะมำย 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  สภาพปัญหาการทุจริตมักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ 
ปัญหาการทุจริตจึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชน 
  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต 
จึงได้จัดท ากิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือเฝ้าระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการ
ทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน   

3. วัตถุประสงค ์

  1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน 
  2) เพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  

4. กลุ่มเป้ำหมำย 

  ประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลชะมาย 

5. วิธีด ำเนินกำร 

  1) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิก
เครือข่ายภาคประชาชนด้วยความสมัครใจ 
  2) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต  

3) ส่งเสริมให้ประชาชนชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าการทุจริต ร่วมเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วม  
ในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   4) เผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ 
หรือช่องทางอ่ืน ๆ  
   5) จัดตั้งเครือข่ายและผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือเฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต 
(ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม) 
   6) ติดตามประเมินผลการด าเนินการ 
   7) รายงานผลการด าเนินการ       

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
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8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีประชาชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบลชะมาย 
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตเพิ่มมากขึ้น 
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ล ำดับที่ 39 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอบรมเครือข่ำยนักประชำสัมพันธ์เทศบำลต ำบลชะมำย  

2. หลักกำรและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลชะมาย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความ
เจริญรุ่ ง เรือง สอดส่อง ดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆของประชาชนในท้องถิ่น แต่ เนื่องจากในเขตเทศบาล                     
ต าบลชะมาย มีประชากรจ านวนมาก และส่วนใหญ่ เป็นประชากรแฝง ที่เข้ามาอาศัยท างานในเขตพ้ืนที่               
อ าเภอทุ่งสงท าให้การสอดส่องดูแล การกระจายข่าวสาร การพัฒนาต่างๆ การประสานงานข้อมูลเพ่ือบริการ
ประชาชนค่อนข้างล่าช้า และไม่ทันต่อการพัฒนาในอนาคต เทศบาลต าบลชะมาย จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิม
ศักยภาพของสมาชิกเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ให้มีความช านาญมีกลยุทธ์เทคนิคสมัยใหม่ในการพัฒนางานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับยุคสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 14 
พ.ศ.2562 มาตรา ๕๐ (๖) ให้ราษฎรได้ศึกษาอบรม และพระราชบัญญัติแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด ๒ การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์ จึงเสนอจัดท า
โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลชะมาย 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและองค์ความรู้สมัยใหม่ด้านการใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์                       

แก่เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ 
3.2 เพ่ือให้ เครือข่ายได้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานของเทศบาล ผลงานเครือข่าย                 

ภาคประชาชน และภาคราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องสู่สาธารณชน  

4. เป้ำหมำย 
 สมาชิ กสภา เทศบาล  คณะกรรมการหมู่ บ้ า น  สมาชิ กกลุ่ ม สตรี  สมาชิ กกลุ่ มอ าชี พ                        

สมาชิกกลุ่มออกก าลังกาย สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่              
ของเทศบาลต าบลชะมาย   

5. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 

5.2 ติดต่อประสานงานวิทยากร สถานที่จัดโครงการฯ 
5.3 ประสานกลุ่มเป้าหมาย ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการฯ 
๕.๔ จัดเตรียมสถานที่และเอกสารการอบรม 
๕.๕ ด าเนินการฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ ตามท่ีก าหนด 
5.6 ประเมินผลโครงการฯ 
5.7 รายงานผลโครงการฯ ต่อผู้บริหาร 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลต าบลชะมาย     
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8. งบประมำณ 
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ 
 ผลลัพธ์ 
  9.๑  เครื อข่ ายนั กประชาสัม พันธ์ ได้ รั บองค์ ความรู้ สมั ย ใหม่ด้ านการใช้สื่ อออนไลน์                       
ในการประชาสัมพันธ์ 
  9.๒ เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลงานของเทศบาล ผลงาน
เครือข่ายภาคประชาชน และภาคราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องสู่สาธารณชน 
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ล ำดับที่ 40 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดท ำแผนชุมชนเพื่อขับเคลื่อนแผนชมชนสู่กำรพัฒนำ
ท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณำกำร  

2. หลักกำรและเหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.๒๕๔๘ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและรับทราบ
ปัญหา/ความต้องการจากประชาชนโดยตรง เพ่ือให้การด าเนินการสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ 
และแก้ไขปัญหาได้ทุกชุมชนอันจะน ามาให้การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในสภาวการณ์
ปัจจุบัน   

เทศบาลต าบลชะมายจึงจัดท าโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนเพ่ือขับเคลื่อน
แผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ 

3. วัตถุประสงค ์

  3.๑ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชน 
 3.๒ เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของท้องถิ่นโดยรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
 3.3 เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลชะมาย 

5. วิธีด ำเนินกำร 
  5.๑ น าเสนอโครงการแก่ผู้บริหาร 
  5.๒ ประสานผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือขอใช้สถานที่จัดการประชาคมแต่ละหมู่บ้าน 
  5.3 จัดประชาคมแต่ละชุมชน  
  5.4 รวบรวมประเด็นปัญหาที่ได้จากประชาคม จัดท าร่างแผนชุมชน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณ 
  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  งานพัฒนาชุมชน  ส านักปลัดเทศบาล   
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
 แผนชุมชน 
 ผลลัพธ์ 

 1. ประชาชนมีแผนชุมชน 
 2. ท้องถิ่นได้รับการประเมินผลการด าเนินงานจากประชาชน 

3. ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง 
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ล ำดับที่ 41 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพิ่มประสิทธิภำพทำงด้ำนกำรพัสดุ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
  การพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นภารกิจส าคัญประการหนึ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุน 
ในการบริหารงานเทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และแนวนโยบายที่ก าหนด  
โดยในแต่ละปี เทศบาลต าบลชะมาย ได้จัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือการพัสดุ และจัดซื้อจัดจ้างเป็นจ านวนมาก  
ดังนั้น เทศบาลต าบลชะมาย จึงต้องมีระบบบริหารจัดการและด าเนินการพัสดุและจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ  
ก่อให้เกิดความคุ้มค่าและใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด ในขณะที่ได้พัสดุที่มีคุณภาพมาใช้ในทางราชการ 
โดยการด าเนินการดังกล่าว เทศบาลต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์  
รวมทั้งแนวทางและวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
  ปัจจุบัน เทศบาลได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยข้าราชการและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
เป็นคณะกรรมการ เพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่างๆ พบว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีจ าเป็นต้องใช้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ค าสั่งหรือแนวค าวินิจฉัยของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ(กวพ.)   
มาปรับใช้กับข้อเท็จจริง หรือในบางครั้งจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้ก่อความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาด 
  ดังนั้น เพ่ือให้ผู้ ได้รับการแต่งตั้งท าหน้าที่กรรมการ เพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความรู้  
ความเข้าใจและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้ทราบถึงในกระบวนการและขั้นตอน 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางวิธีปฏิบัติตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
  กองคลังเห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือผู้เกี่ยวข้อง ควรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในรายละเอียดตามข้อกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือจะได้น าไป
ปรับใช้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้เน้นจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพด้านพัสดุขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  2. เพ่ือเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ในกระบวนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  แต่ละวิธี 
และสามารถน าไปปรับใช้กับหน่วยงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ ในการบริหารงานพัสดุระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันและวิทยากร 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลต าบลชะมาย เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับพัสดุ  
และตัวแทนชุมชนที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ต าบลชะมายและพนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ  
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5. วิธีด ำเนินกำร 
  1. จัดท าโครงการเพื่ออนุมัติด าเนินการ 
  2. ก าหนดเนื้อหาในการจัดท าเอกสารประกอบการอบรม 
  3. จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
  4. สรุป  ประเมินผล  รายงานผล 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  กองคลัง  งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  1. บุคลากรมีความเข้าใจถึงหลักการปฏิบัติงานตามระเบียบ  ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์ในภาคราชการ  
รวมทั้งค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม   การให้ความส าคัญในการปฏิบัติงานพัสดุ  ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานพัสดุมากยิ่งขึ้น 
  2. ผู้เข้ารับการอบรม   ได้มีแนวทางในการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  3. ส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล  และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ในองค์กร 
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ล ำดับที ่42 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรประชำสัมพันธ์กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรช ำระภำษีและให้ควำมรู้ด้ำนภำษี 

2. หลักกำรและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลชะมาย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นหน่วยงาน
ซึ่งท าหน้าที่บริหารจัดการให้บริการทางสาธารณะต่างๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
รวมถึงการกระจายอ านาจด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ และการจัดเก็บรายได้เป็นนโยบายหลักในการน าไปสู่
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉะนั้น เพ่ือประชาชนเข้าใจและกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการช าระภาษีต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถขับเคลื่อนในกระบวนการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน ชุมชนในเขตพ้ืนที่ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านการช าระภาษี จึงเป็นเรื่องจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะมีการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 
  กองคลัง สังกัดเทศบาลต าบลชามาย ได้จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างแรงจูงใจในการ
ช าระภาษี และให้ความรู้ด้านภาษีขึ้น เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับรู้ช่องทางในการด าเนินการช าระภาษีต่างๆ  
และยังส่งผลให้เกิดความเข้าใจอันดี และเต็มใจที่จะช าระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆภายในระยะเวลาก าหนด 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1) เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการช าระภาษีมากข้ึน 
  3.2) เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช าระภาษี 
  3.3) เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร และระยะเวลาในการช าระภาษี 
  3.4) เพื่อให้ประชาชนมีทัศนคติ และภาพพจน์ที่ดีต่อหน่วยงาน 

4. เป้ำหมำย 

  4.1) มีสื่อประชาสัมพันธ์การช าระภาษีได้อย่างแพร่หลาย สร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชน  
และสามารถจัดเก็บภาษี และรายได้อ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.2) ประชาชนผู้ประกอบการค้า สถานบริการต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลชะมายได้รับข่าวสาร
ข้อมูลที่ถูกต้อง  

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2570 

6.วิธีกำรด ำเนินกำร 

  6.1) จัดท าและเสนอโครงการเพื่ออนุมัติด าเนินการ 
  6.2) จัดท าป้ายประกาศการช าระภาษี 
  6.3) จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
  6.4) จัดส่งประกาศให้สถานีวิทยุชุมชนให้ประชาชนที่มีหน้าที่ต้องช าระภาษีทราบอย่างทั่วถึง 
7. งบประมำณ 
  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  8.1 นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
  8.2 รองนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
  8.3 ปลัดเทศบาล 
  8.4 รองปลัดเทศบาล 
  8.5 ผู้อ านวยการกองคลัง 
  8.6 ผู้อ านวยการกองช่าง 
  8.7 งานพัฒนาและการจัดเก็บรายได ้
  8.8 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

  9.1 เป็นการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง น าข้อมูลไปเตรียมความพร้อมส าหรับ
การจัดเก็บภาษี ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง เป็นธรรม และสะดวกรวดเร็ว 
  9.2 สามารถปรับปรุงฐานข้อมูลของผู้ช าระภาษีของเทศบาลต าบลชะมายได้อย่างถูกต้อง 
  9.3 ใช้ประโยชน์ในการบริหารงานในด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลชะมายได้ 
  9.4 สามารถรวบรวมข้อมูลที่ดินของเทศบาลต าบลชะมายในด้านการคลังท้องถิ่น 
  9.5 การจัดเก็บภาษีมีระบบที่แน่นอน และสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวกรวดเร็ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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มิติที ่4 กำรยกระดับกลไกกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล ำดับที่ 43 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตของเทศบำล 
ต ำบลชะมำย 

2. หลักกำรและเหตุผล 
  ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อน
มากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหาล าดับต้นๆ ที่ขัดขวาง
การพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ซึ่งเกิดขึ้นกับทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็น 
ภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กร 
ที่เอ้ือต่อการทุจริตและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ ส่งผลกระทบ
ต่อการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมาก ก่อให้ภาพลักษณ์ของประเทศ
ไทยเรื่องการทุจริตในเชิงลบ 
  เทศบาลต าบลชะมาย มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริม 
ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ด าเนินการ 
จัดท ามาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลต าบลชะมาย 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส าหรับ
บุคลากรและประชาชน 
  2) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลต าบลชะมาย 

5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่ 
บนหน้าเว็บไซต์หลักของเทศบาลต าบลชะมาย (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูล 
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)   
และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
   2) ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในเทศบาลต าบลชะมายที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  

3) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
  4) ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักของเทศบาลต าบลชะมาย 
  5) รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารของเทศบาลต าบลชะมายทราบ 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไมใ่ช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ผลผลิต 
  มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยส าหรับ       
ผู้ร้องเรียน 
  ผลลัพธ์ 
  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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ล ำดับที่ 44 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตของเทศบำลต ำบลชะมำย 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า 
ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ใน
อันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 
คะแนนขึ้นไป  โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมี
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 
คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การปรับ “ระบบ” เพ่ือลด
จ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย 
“ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง  
ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  
  ดังนั้น เทศบาลต าบลชะมายจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในระดับท้องถิ่นเอง จึงก าหนดด าเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลต าบลชะมาย 
เพ่ือเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร 

3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลชะมาย 
2) เพื่อป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในเทศบาลต าบลชะมาย 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 

  หน่วยงานภายในของเทศบาลต าบลชะมายทุกหน่วยงาน (ส านักงาน,กองงาน,กลุ่มงาน) 

5. วิธีด ำเนินกำร 

  1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
  2) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
  3) คณะท างานด าเนินการประเมินความเสี่ยงการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนิน
โครงการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
  4) คณะท างานด าเนินการจัดท านวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  
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5) ด าเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และช่องทางอ่ืนๆ  
  6) มีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจมาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่าง
เคร่งครัด 
  7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
  8) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน 
  2) มีมาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต  
  3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง เผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลชะมาย
  ผลลัพธ์ 
  เรื่องรอ้งเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลชะมายลดลง 
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ล ำดับที่ 45 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลชะมำย 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือ ง เศรษฐกิจ  
และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อม  
ที่จะปฏิบัติหน้าในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
  การส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมายให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจ
ในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง  
แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป
โดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ 
ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 
  จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโ ยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต 
ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร  

3. วัตถุประสงค ์

  1) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมายในการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
  2) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภา เทศบาล
ต าบลชะมาย  

4. กลุ่มเป้ำหมำย 

  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมาย 

5. วิธีกำรด ำเนินงำน 

  1) จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมายใช้ส าหรับการ
ประชุม 
  2) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะ
มาย และความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
  3) แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมายเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ  
เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลชะมาย 
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6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  ส านักปลัดเทศบาลต าบลชะมาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ผลผลิต 
  1) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะ
มาย และความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

2) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจ
ได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 

ผลลัพธ์ 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชะมายสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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ล ำดับที่ 47 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริตของเทศบำลต ำบล
ชะมำย 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหา 
ล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ 
ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  
ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตมีผลในเชิงลบ 
  เทศบาลต าบลชะมายมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ ในการบริหารงานส่ง เสริม 
ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในของ เทศบาลต าบลชะมายและประชาชน 
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ ด าเนินการจัดท ามาตรการ 
จัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลต าบลชะมาย 

3. วัตถุประสงค ์

  1) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
  2) เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของ
เทศบาลต าบลชะมาย 
  3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 

  ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลต าบลชะมาย 

5. วิธีด ำเนินกำร 

  1) ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน เทศบาลต าบลชะมายที่ปฏิบัติราชการ 
ตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
  2) ก าหนดกระบวนการข้ันตอนในการด าเนินการร้องเรียน 
  3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
  4) ก าหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลชะมาย 

5) ก าหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต 
  6) ก าหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการ
หรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
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7) ก าหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
  8) จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติ  
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลชะมายโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป  
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลชะมาย โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  
   (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน  
   (2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน  
   (3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ 
   (4) ระยะเวลาในการด าเนินการและประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการ
ด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
  10) จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
  11) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช่งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 
 มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจาก
จ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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