
 
 
 

แผนปฏบิตักิารป้องกันการทจุริต 
 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
 
 

 
 

 
ของ 

เทศบาลต าบลชนบท 
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

 

 
 

 
 
 
 

งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักปลัด  
เทศบาลต าบลชนบท 
โทรศัพท์/โทรสาร 043-287-149 
www.cnb.go.th 





 

ค าน า  
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี 
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าวโดยมี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยที่จะยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข  เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยังยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้ง
การพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)   

 

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ชาติ ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้าง
การจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ จาก
ส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญใน
การพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริตน าเงิน
งบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว  ประเทศชาติก็จะ
มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน โดย
ยึดหลักแห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาใน
ระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนดและ
ต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  

 

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลต าบลชนบทจึงได้แสดง
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ของเทศบาลต าบลชนบท เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลต าบลชนบทต่อไป   
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ส่วนท่ี 1  

บทน า  
              รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัด
แผนต่าง ๆ ให้  สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมี
ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่าง ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากร ธรรมชาติยังยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศใน 
หลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและใน ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ก าหนด 
เป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580  
ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ใน อันดับ 1 ใน  
20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้น าผล
การประเมิน ITA ไปก าหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด  (ร้อย
ละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2570) ได้ก าหนดตัวชี้วัด  ไว้ว่า ใน
ปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ใน
อันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน  ITA ทั้งหมด 
(ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไปองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  (Transparency 
International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนีการรับรู้ การทุจริต (Corruption Perception  Index - CPI) 
ประจ าปี 2563  ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง
จากปี 2562 แต่ในส่วนของอันดับได้ปรับตัวลดลงเป็นล าดับที่ 104 จากอันดับ 101 ย่อมสะท้อนให้ได้เห็นว่า
ประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มี
ความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,850 แห่ง ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่ว
ทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริต น าเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานา
อารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้ เท่าที่จ าเป็นตามกรอบ
กฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  

            เทศบาลต าบลชนบท ได้เล็งเห็นความส าคัญและร่วมแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ 
ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และน าแผนไปสู่การปฏิบัติ อย่าง
เป็นรูปธรรมตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความ โปร่งใส มี
ความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน อันเป็นการยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทั้ง
ประเทศ ด้วยการสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริตขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยได้มีกรอบการจัดท า
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566- 2570) ให้มีความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ แผนระดับที่ 1  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับที่ 2  สอดคล้องกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ในส่วนเป้าหมายที่ให้หน่วยงานภาครัฐมี
ระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัด คือ ค่า
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions  Index : CPI) ของประเทศไทย และระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการต่อต้านการทุจริต และแผนระดับ ที่ 3 ที่เก่ียวข้อง คือ แผนปฏิบัติการด้าน การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยน าหลักธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) เพ่ือให้บรรลุค่า เป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ว่าในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้า
ร่วม การประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อย ละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมี
คะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริต  (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน 

 
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร  

1.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
              เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likehood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย  
คณะท างานบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likehood) 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูง มาก 

คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลชนบทได้ก าหนด เกณฑ ์
           โอกาสการเกิดการทุจริต เกณฑ์ผลกระทบ และเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้  

 

1) เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

  
                       

โอกาสเกิดการทุจริต(Likelihood) 

              5 โอกาสเกิดการกระท าทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี   

              4 โอกาสเกิดการกระท าทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี  

              3 โอกาสเกิดการกระท าทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี   

              2 โอกาสเกิดการกระท าทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี   

              1 โอกาสเกิดการกระท าทุจริต 1 ครั้งต่อปี 
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 2) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) 
       2.1 เกณฑ์ผลกระทบทางด้านการเงิน 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) 
   5 ความเสียหายตั้งแต่ 30,001  บาท ขึ้นไป 

4 ความเสียหายตั้งแต่ 20,001  -  30,000  บาท 

3 ความเสียหายตั้งแต่ 10,001  -  20,000  บาท 

2 ความเสียหายตั้งแต่ 5,001  -  10,000  บาท 

1 ความเสียหายไม่เกิน 5,000   บาท  
 

     2.2 เกณฑผ์ลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน  
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) 

5 เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน ต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่ 
กระบวนการยุติธรรม 

4 เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานในเรื่องความโปร่งใส สื่อสังคม 
ออนไลน์ 

3 หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงการกระท าทุจริตอย่างต่อเนื่อง 

2 หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบภายนอกตรวจสอบข้อเท็จจริง 

1 ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีเรื่องร้องเรียนมีการแจ้งเบาะแส 

         * ค าอธิบาย : ระดับ 2 คือ ระดับความรุนแรง 1 – 2 ระดับ 3 คือ ระดับความรุนแรง 1 - 3 เป็นต้น 
                  3) เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) 
  

  Risk Score  

โ อ ก า ส เ กิ ด 
(Likelihood) 

ผลกระทบ (Impact)     
1 2         3          4  5  

5 สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก 
4 ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 
3 ต่ า ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 
2 ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 
1 ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูง 

 
       ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต  
 

                 สีเขียว    หมายถึง  ความเสี่ยงระดับต่ า  
           สีเหลือง  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับปานกลาง  
           สีส้ม      หมายถึง  ความเสี่ยงระดับสูง  
           สีแดง     หมายถึง  ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
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                 4) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรง                
  ของความเสี่ยงการทุจริต 
 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน   
  

ประเด็นความเสี่ยง 
    การทุจริต 

        Risk Score (L x I)    

Likelihood  
     (L ) 

 Impact     
   (I)  

 Risk Score  
(L x I) 

 

1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่    

1.1 การน ารถส่วนกลางไป
ใชธุ้ระส่วนตนการน า
วัสดุอุปกรณ์ใน
ส านักงานไปใช้
ประโยชน์ส่วนตน ฯ 

การน าทรัพย์สนิของ
ส่วนราชการไปใช้
เพื่อประโยชน์สว่น
ตนหรือประโยชน์
ของบคุคลอื่น ซึ่ง
มิใช่ภารกิจของทาง
ราชการ 

3 1 3 

1.2 การออกค าสั่งแตง่ตั้ง 
คณะกรรมการต่าง ๆ 
เช่น คณะกรรมการ 
ก าหนดราคากลาง 
คณะกรรมการตรวจรับ 
งานจ้างต่าง ๆ เพื่อเอือ้ 
ประโยชน์ต่อบุคคลใด 
บุคคลหนึ่ง 

การออกค าสั่ง ข้อ
สั่งการต่าง ๆ ท่ีเอื้อ 
ประโยชน์ส่วนตน
หรือบคุคลอื่น มีผล 
ประโยชน์ทับซ้อน 

2 2 4 

 
       

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน   
  

ประเด็นความเสี่ยง 
    การทุจริต 

        Risk Score (L x I)    

Likelihood  
     (L ) 

 Impact     
   (I)  

 Risk Score  
(L x I) 

 

1.3 -การรับสินบนจาก 
บุคคล ซ่ึงอาจเรียกร้อง 
ให้ช่วยเหลอืในเรื่องการ 
บรรจุแต่งตั้งการ 
โอนย้ายในอนาคต  
- การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานที่ไม่เปน็
กลาง เอื้อประโยชน์ต่อ 
เจ้าหน้าที่บุคคลใด
บุคคล หนึ่ง 

ความไม่โปรง่ใสใน
การบริหารงาน
บุคคล การซ้ือขาย
ต าแหน่ง การ 
แต่งตั้งการโอนย้าย 
การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน 

2 2 4 
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1.4 - การแสวงหา 
ผลประโยชน์ของ 
เจ้าหน้าที่ โดยอาจ
เลือก ปฏิบัติกับผู้เสนอ
ราคาที ่รู้จักกันหรอื
เกี่ยวขอ้งกนั  
- ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งกับ 
การจัดซ้ือจัดจ้างมีส่วน 
เกี่ยวขอ้งกบัผู้เสนอ 
เช่น คณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

2 2 4 

2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ 

2.1 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ของโครงการเกินราคา 
จริง เช่น ค่าอาหารว่าง 
ค่าอาหารกลางวัน  
 

ผลประโยชน์ส่วน
ต่าง ของรายจ่าย
จากการ ด าเนิน
โครงการ 

2 2 4 

2.2 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ของโครงการที่ไม่ได ้
ด าเนินการ เช่น 
โครงการระบุค่าอาหาร
เย็นแต ่ไม่ได้จัดให้
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

การเบิกจ่ายจากการ 
ด าเนินโครงการที่
ไม่ได ้ด าเนินการ 

2 2 4 

 
 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน   
  

ประเด็นความเสี่ยง 
    การทุจริต 

        Risk Score (L x I)    

Likelihood 
(L ) 

Impact 
(I) 

 Risk Score 
(L x I) 

 

2.3 -การก าหนด
คุณลักษณะ เฉพาะที่
เอื้อประโยชน์ต่อการ
จัดซ้ือจัดจ้างบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง 

การก าหนด 
รายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะที ่
เป็นการเจาะจงการ 
จัดซ้ือจัดจ้าง 
 

2 2 4 

2.4 การเจตนาปกปิดข้อมูล 
การจัดซ้ือจัดจ้าง เช่น 
การประกาศการจัดซ้ือ 
จัดจ้าง การเผยแพร่ 
ข้อมูลล่าช้า 

การปกปิดการจัดซ้ือ 
จัดจ้างต่อสาธารณะ 

2 2 4 
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2.5 การเบิกเงนิค่าตอบแทน 
ต่าง ๆ ที่ไม่ได้
ปฏิบัติงานจริง เช่น ค่า
ล่วงเวลา ค่าพาหนะ 
ค่าที่พัก ฯ 
 

การเบิกเงนิราชการ
อันเป็นเท็จ 

2 2 4 

2.6 การรับสินบนจากบคุคล 
ซ่ึงอาจเรียกร้องให ้
ช่วยเหลือเรื่องการ
จัดซ้ือ จัดจ้าง 
 

การรับของขวญั/
เงิน สนับสนุน/ ซ่ึง
ส่งผลต่อ การจัดซ้ือ
จัดจ้าง 

2 2 4 

2.7 การละเลยการลง 
ตรวจสอบและควบคุม 
งานก่อสร้างตามวันที ่
ก าหนด 
 

การควบคุมงาน/
การตรวจสอบ
ก่อสร้าง 

2 2 4 

2.8 การตรวจรับการจัดซ้ือ/ 
การตรวจรับงาน
ก่อสร้าง ที่ไม่เป็นตาม
แบบที่ก าหนด หรือ
คุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามแบบที่ก าหนด 
 

การตรวจรับการ 
จัดซ้ือ/การตรวจรับ 
งานก่อสร้าง 

2 2 4 

 
 

                     ตารางท่ี 1 ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต 
 
               5) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

 

ล าดับ   
 ที่  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต 

มาตรการการควบคุมความ    
    เสี่ยงด้านการทุจริต 

-  -  - 
   

 

ตารางท่ี 2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
           ค าอธิบาย * ระบุขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เฉพาะขั้นตอนของการด าเนินงานที่มีความ 
                          เสี่ยงสูงมาก/สูง/ปานกลาง ตามตารางที่ 1 
          * หมายเหตุ เนื่องด้วยระดับความเสี่ยงการทุจริตต่ า จงึไมต่้องจัดท ามาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริตเพ่ิมเติม  

     เฉพาะขั้นตอนของการด าเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงมาก/สูง/ปานกลาง/ ตามตารางท่ี 1   
 

2. หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)   
 

                  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่ างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของ
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ทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ  สอดคล้องกับ
การจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้
ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ(Transparency  International 
–IT) ผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจ าปี 2563 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 36  คะแนนจากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 แต่ในส่วนอันดับได้ปรับตัวลงเป็นล าดับ ที่ 104 จากอันดับ 
101 ย่อมสะท้อนให้เห็นได้ว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  
                  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน ของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็น
กลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปราศจาก
การทุจริตน าเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว 
ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้
เกิดความยั่งยืนรัฐ  
                  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) น าไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ให้มี
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ดังนี้ แผนระดับที่ 1 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับที่ 2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในส่วน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทจุริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทยและนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิชอบ โดยน าหลัก
ธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไก ในการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการการ
ป้องกันการทุจริต ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ (Integrity and  Tranparency Assessment: ITA) เพ่ือให้บรรลุค่า
เป้าหมายของแผนแม่บทฯท่ีก าหนดไว้ว่าในปี พ.ศ. 2570  หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 
100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนน ขึ้นไป รวมทั้ง ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index – CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน  43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  

1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  

2) เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ 
(Integrity and Tranparency Assessment : ITA)  

3) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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4. เป้าหมาย  
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง 

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

 
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของข้าราชการ  
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 

ตรวจสอบ และการควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสมปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ 
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
         3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  
         4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

         5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้อง
ได้ คะแนน 85 คะแนน ขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption  
Perception Index – CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน 
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ส่วนท่ี 2  
 
 
 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) 
                                             ของ เทศบาลต าบลชนบท 
 
   มิติ  ภารกิจตามมิติ  โ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕66  ปี ๒๕67  ปี ๒๕68  ปี ๒๕69  ปี ๒๕70   หมาย     

  เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.การ
สร้าง 
วัฒนธรรม
สุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านกึและความ 
ตระหนกัแกบุ่คลากร 
ทั้งข้าราชการ
การเมือง ฝ่าย
บรหิาร  ข้าราชการ
การเมือง  ฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และ ฝ่าย
ประจ าของ องค์กร
ปกครองส่วน 
ท้องถิน่ 

1.1.1 เสริมสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่และการประพฤติ
ตนตามประมวลจริยธรรม  
(1) โครงการพัฒนาความรู้ด้าน        
กฎหมายและระเบียบที่เกีย่วข้องกับ
การปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร 
ท้องถิ่น  
(2 ) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความรู้ด้าน กฎหมายและ ระเบยีบที่
เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติงาน ให้แก่
บุคลากรองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น  
 

(3)  มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติ      
งานตามประ มวลจริยธรรมของ
เทศบาลต าบลชนบท 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

1.1.2 เสริมสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการยึดมั่น
ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ที่จะไม่กระท า
การอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
(4 ) โครงการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของ เทศบาลต าบลชนบท  
(5) โครงการฝึกอบรมเกีย่วกับการ 
เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม
บุคลากรของ อปท. เพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
 (6) มาตรการ “เสริมสร้างองค์ 
ความรู้ด้านการต่อตา้นการ 
ทุจริต”  

 

 

 

- 

10,000 

 

- 

 

 

 

- 

10,000 

 

- 

 

 

 

- 

10,000 

 

- 

 

 

 

- 

10,000 

 

- 

 

 

 

- 

10,000 

 

- 

 

1.1.3 เสริมสร้างจิตส านึกและ 
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต  และ
การต่อต้านการทุจริต  
(7) โครงการส่งเสริม การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล  
(8) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมบุคลากรของเทศบาลต าบล
ชนบท 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 
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   มิติ  ภารกิจตามมิติ  โ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕66  ปี ๒๕67  ปี ๒๕68  ปี ๒๕69  ปี ๒๕70   หมาย     
  เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 1 .2 การสร้าง
จิตส านกึและความ
ตระ หนักแก่
ประชาชนทุก 
ภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 เสริมสร้าง จิตส านึกและ
ความ ตระหนักในการ ปฏิบัติตน
ตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง 
 (9) โครงการส่งเสริม การด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 
 
 
 

- 
 

 

 

-  

- 

 

- 
- 

 

- 
-  

 

- 
-  

 

1.2.2 เสริมสร้าง จิตส านึกและ
ความตระหนักในความซื่อสัตย์
สุจริต และการต่อต้านการทุจริต  
(10) โครงการ เสริมสร้างค่านิยม
ต่อต้านการทุจริต 
 (11) ยกยอ่งเชิดชูเกียรติหน่วยงาน
และบุคคลที่ประพฤต ิปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์
 (12) กิจกรรมยกย่อง และเชิดชู
เกียรติ แกบุ่คคล หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้ารว่ม
ในกิจกรรมของเทศบาลต าบลชนบท 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

       รวม จ านวน 12 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  

มิติท่ี 2  
การ
บริหาร 
ราชการ 
ด้วยความ 
โปร่งใส 

 2.1 การ เปิดเผย  
ข้อมูลสาธารณะของ
องค์กร ปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น 

2.1.1 การเปิดเผย ข้อมูลการ 
บริหารงานและการด าเนินงาน  
(1) มาตรการ ปรับปรุงและพัฒนา 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสารแก่ประชาชน  

  
 

- 
 

 

 - 
 

 

- 
 

 

- 
 

  

- 
 

 

2.1.2 การเปดิเผย ข้อมูลการ
บรหิารเงิน งบประมาณ  
(2) โครงการ เสริมสร้างความ 
โปร่งใสในการบริหาร งบประมาณ 

 

- 

 

- 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

2.1.3 การเปดิเผย ข้อมูลและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(3) มาตรการเปิดเผย ข้อมูล
สาธารณะ และ ก ากับติดตามการ 
เผยแพร่ข้อมูล สาธารณะของ 
เทศบาลต าบลชนบท 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2.2 มาตรการ 
ส่งเสริม คุณธรรม
และความโปร่งใส 

2.2.1 การแสดง เจตนารมณ์ใน
การปฏิบัติหน้าที่และบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
 (4) มาตรการแสดง เจตนารมณ์ใน
การน าหลกัคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของ ผู้บริหารเทศบาล
ต าบลชนบทด้วยการ จัดท า
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 
 
 



 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลต าบลชนบท 
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   มิติ  ภารกิจตามมิติ  โ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕66  ปี ๒๕67  ปี ๒๕68  ปี ๒๕69  ปี ๒๕70   หมาย     

  เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  2.2.2 การจัดท า มาตรการส่งเสรมิ 
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงาน  
(5) มาตรการ NO Gift Policy  
 

(6) มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและ
ความโปร่งใสของเทศบาลต าบล
ชนบท 
(7) มาตรการการ สร้างความ
โปร่งใสใน การบริหารงานบุคคล  
 

 

(8) กิจกรรม “สร้าง ความโปร่งใส
ในการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน”  
(9) มาตรการปอ้งกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาล
ต าบลชนบท 
 (10) มาตรการ ป้องกันการใช้
จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิด 
วัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธภิาพ  
 

(11) โครงการ ประเมินความพึง 
พอใจของประชาชนที ่มีต่อการ
ให้บริการ ของเทศบาลต าบล
ชนบท 
 (12) กิจกรรมการใช ้บัตรคิวใน
การติดต่อ ราชการ  
(13) โครงการ “บริการเป็นเลิศ 
ก่อเกิดความประทับใจ” (ยกระดับ
มาตรฐาน การให้บริการตามหลกั
ธรรมาภิบาล) 
 (14) โครงการพัฒนา ระบบการ
ให้บริการ ประชาชนผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ (E –Service ) 

 

- 

- 

- 

- 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 

 

- 

 

 

2.2.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต  
(15) มาตรการจัดท า แผนปฏิบัติ
การป้องกัน การทุจริตเพื่อ ยกระดับ
คุณธรรมและ ความโปร่งใส 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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   มิติ  ภารกิจตามมิติ  โ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕66  ปี ๒๕67  ปี ๒๕68  ปี ๒๕69  ปี ๒๕70   หมาย     
  เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.3 มาตรการลด 
การใช้ ดุลพนิิจใน 
การ ปฏบิตัิงาน 
       
 

2.3.1 จัดท า ข้อตกลง
ระหว่าง บุคลากรในองคก์รให้ 
ปฏบิตัิหน้าทีร่าชการ ด้วย
ความซื่อสัตย ์สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ใช้
ดุลพนิิจ ด้วยความสุจริต 
ภายใต้กรอบ ธรรมาภิบาล 
(16) มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการ ปฏิบัติราชการ
ตาม หลักธรรมาภิบาล”  
(17) กิจกรรม “การ จัดท า
ข้อตกลงการ ปฏิบัติราชการ
ของ เทศบาลต าบลชนบท” 

 

 

 

- 
 

- 

 

- 

 

 

 

- 
 

- 

 

 

- 

 

 

- 
 

- 

 

 

- 

 

 

- 
 

- 

 

 

- 

 

 

- 
 

- 

 

 

2.3.2 มีการจัดท า แผนภูมิ
ขั้นตอน/คู่มือ การปฏบิตัิงาน
และระยะเวลาการ ด าเนนิการ
เกี่ยวกบั การบรกิารประชาชน 
รายละเอียดที ่เกี่ยวข้องในแต่
ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท า
การและในระบบ เครือข่าย
สารสนเทศ ขององค์กรปกรอง 
ส่วนทอ้งถิ่น 
(18) โครงการจัดท า คู่มือ
ส าหรับประชาชน ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 
 

- 
 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 
 

 

- 

 

 

 

 

 

- 
 

 

2.3.3 มีการกระจายอ านาจ 
การตดัสนิใจ เกี่ยวกับการสั่ง 
อนญุาต อนุมตั ิปฏบิตัิราชการ
แทน หรอืการด าเนนิการ อื่นใด
ของผู้มีอ านาจ ในองคก์ร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพือ่ให ้
เกิดประโยชน์สูงสุด ตอ่ชุมชน
และ ประชาชน  
(19) มาตรการออก ค าสั่ง
มอบหมายของ เทศบาลต าบล
ชนบท 
(20) มาตรการ กระจายอ านาจ
ของ เทศบาลต าบลชนบท 

 

 

 

 

 

     - 

 

     - 
- 

 

 

 

- 

 

     - 
- 

 

 

 

- 

 

     - 

 

 

 

- 

 

     - 

 

 

 

- 

 

     - 

       

 รวม จ านวน 20 โครงการ - - - - -  

 
 

 
 
 
   



 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลต าบลชนบท 
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   มิติ  ภารกิจตามมิติ  โ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕66  ปี ๒๕67  ปี ๒๕68  ปี ๒๕69  ปี ๒๕70   หมาย     
  เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติท่ี 3 
การ 
ส่งเสริม 
บทบาท 
และการม ี
ส่วนร่วม 
ของภาค 
ประชาชน 

3.1 การ ส่งเสริมให้ 
ประชาชนมีส่วน
ร่วม บริหารกิจการ
ขององค์กร 
ปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

3.1.1 การมีส่วนร่วม ในการ
จัดท าแผนพฒันา การจัดท า
งบประมาณ  
(1) โครงการจัดเวที ประชาคม  
 
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนใน การบริหารกิจการ
ของ เทศบาลต าบลชนบท
ให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล) 

 

 

20,000 

- 

 

 
 
 
 

- 
 
 

 

20,000 

- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

20,000 

- 

 

 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

- 

 

 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

- 

 

 

3.1.2 การมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ และการ 
ประเมนิผลการ ด าเนนิงาน 
(3) กิจกรรมการ ประเมินผล
การปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลชนบท 

 

- 
 

 

 

- 
 

 

 

- 
 

 

 

- 
 

 

 

- 

 

3.2 การรบัฟัง
ความคิดเหน็ การ 
รับและ ตอบสนอง 
เรื่องร้องเรียน/ ร้อง
ทุกข์ของ ประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการ รับฟัง
ความคิดเหน็ ของประชาชน 
ในการด าเนนิกิจการ ตาม 
อ านาจหน้าที่ของ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
โดยเฉพาะ การด าเนนิกิจการ
ที่จะมีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ และสุขอนามัยของ 
ประชาชนในท้องถิ่น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 มีระบบและ ช่องทาง
ให้ประชาชน ในทอ้งถิ่น
สามารถ ร้องเรียน/ร้องทกุข์ 
ผ่านช่องทางทีห่ลากหลาย  

     
 

3.2.3 มีรายงานหรือ แจ้งเป็น
ลายลักษณ์อกัษรใหป้ระชาชน
ผูร้้องเรียน/ร้องทกุข์ได้ ทราบ
ถึงการได้รบัเรื่อง ระยะเวลา 
และผลการด าเนนิการเกี่ยวกบั
เรื่องร้องเรียน/รอ้งทกุข์  
(4) มาตรการจัดการ เรื่องราว
ร้องทุกข์/ ร้องเรียนของ
เทศบาลต าบลชนบท 
 
 

 

 

 

 

- 
 

 

 
 

 

- 
 

 
 

 

- 
 

 
 

 

- 
 

 
 

 

- 
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   มิติ  ภารกิจตามมิติ  โ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕66  ปี ๒๕67  ปี ๒๕68  ปี ๒๕69  ปี ๒๕70   หมาย     
  เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.3 ส่งเสริม การมี
ส่วนร่วม ของภาค 
ประชาชน และ
บูรณาการ ทกุภาค
ส่วน เพื่อต่อต้าน 
การทุจรติ 
 

3.3.1 ส่งเสริมให้มี เครือข่าย
ภาคประชาชน/องคก์ร ชุมชน 
ในการปอ้งกนั ตรวจสอบและ
ต่อต้านการทุจรติ  
(5) กิจกรรมส่งเสริม ชุมชนเฝ้า
ระวังการทุจริต 

 

 

 

- 

- 
 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3.3.2 บูรณาการทุก ภาคส่วน
เพื่อต่อต้าน การทุจรติ 
(6) กิจกรรมบูรณาการ ทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

รวม จ านวน  6  โครงการ 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  
 

มิติที่ 4 
การ 
ยกระดบั 
กลไกการ 
ตรวจสอบ 
การด าเนนิ 
งาน ของ 
องค์กร 
ปกครอง 
ส่วน 
ท้องถิ่น 

 

4.1 การจดัวาง
ระบบ ตรวจสอบ 
ภายใน การควบคุม 
ภายใน และ การ
บรหิาร ความเสี่ยง 
การทุจรติ 

 

4.1.1 มีการจัดท า และ
รายงานการจดัท า ระบบ
ตรวจสอบ ภายใน  
(1) โครงการจัดท า แผนการ
ตรวจสอบ ภายในประจ าปี 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

4.1.2 มีการจัดท า และ
รายงานการจดัท า ระบบ
ควบคุมภายใน  
(2) กิจกรรมติดตาม ประเมินผล
การควบคุม ภายใน 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

4.1.3 มีการจัดให้ม ี
กระบวนการบริหาร จัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต  
(3) มาตรการบริหาร จัดการ
ความเสี่ยงการ ทุจริตของ
เทศบาลต าบลชนบท 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

 

4.2 การ ส่งเสริม 
บทบาทการ 
ตรวจสอบ ของสภา 
ท้องถิ่น 

4.2.1 ส่งเสริมและ พฒันา
ศักยภาพ สมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ปฏบิตัิหน้าที ่ให้เปน็ไปตาม 
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว ้ 
(4) โครงการส่งเสริม ความรู้
ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้องส าหรับ ผู้บริหารและ
สมาชิก สภาท้องถิ่น 
 
 

 
 
 
 
 

 
- 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- 
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   มิติ  ภารกิจตามมิติ  โ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕66  ปี ๒๕67  ปี ๒๕68  ปี ๒๕69  ปี ๒๕70   หมาย     
  เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 4.3 มาตรการ 
จัดการเรื่อง 
ร้องเรียนการ 
ทุจรติ 

4.3.1 มีแนวปฏบิตั ิในการ
ด าเนนิการ ต่อเรื่องร้องเรียน
การทุจรติและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น 
(5) มาตรการจัดการ ในกรณีได้
ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบ พบการทุจริต
เทศบาลต าบลชนบท 
 

 

 

 

- 

- 
 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

4.3.2 จัดให้มีระบบ และ
ช่องทางการรับเรื่องรอ้งเรียนที่
มีประสิทธภิาพ สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย ส าหรับผู้
ร้องเรียน  
(6) มาตรการจัดให้มี ระบบ
และช่องทางการ รับเรื่อง
ร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต
ของ เทศบาลต าบลชนบท 
 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

       รวม จ านวน  6  โครงการ - - - - -  

 

รวมท้ังหมด จ านวน 44  โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  
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                                    ส่วนท่ี 3 
                      รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

                (พ.ศ. 2566 – 2570) 

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต  

1.1 การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

1.1.1 สร้างสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และการ
ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ล าดับที่ 1  

1. ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากร
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล  
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ 

หลักเกณฑ์ตางๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาทองถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่
การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ ามักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ  
ประสบการณ์ หรือ ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบ ประกาศ ค าสั่งเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติม จึงส่งผลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่นกระท าผิดกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น และท า
ให้การแก้ไขปญัหาของประชาชนหรือ การพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

ดังนั้น เพ่ือให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีสวนได้ส่วนเสีย 
รวมทั้งเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของ 
องคก์รปกครองสวนทองถิ่นให้แก่บุคลากรองคก์รปกครองสวนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น จึงได้จัดท า 
โครงการพัฒนาความรูด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครอง 
สวนทองถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น  

3. วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ 

กฎหมาย ที่เก่ียวของในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น ให้มีความพรอมในองค์ความรู้ เกี่ยวกับ 

กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
3) เพ่ือให้องคก์รปกครองส่วนทองถิ่นบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ใน

การปฏิบัติงานอย่างเครง่ครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีสวนไดส้่วนเสีย  

4. เป้าหมาย  
บุคลากร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลต าบลชนบท 

จ านวน 40 คน  
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5. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลชนบท  

6. วิธีด าเนินการ  
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร  
4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม  
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ  
-ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด เทศบาลต าบลชนบท  

10. ผลผลิต/ผลลัพธ์  

ผลผลิต  
1) มีการจัดอบรมความรู้ดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภา

ท้องถิ่น ไมน่้อยกวา 1 ครั้งต่อปี  
2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ดานกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็น 

แนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ท าแบบทดสอบ/แบบประเมิน)  
ผลลัพธ์  
เทศบาลต าบลชนบท มีการบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ในการ

ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ส ารวจ
โดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

ล าดับที่ 2  
1. ชื่อโครงการ: โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
ให้แก่บุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้ านกฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
เพ่ือเพ่ิมพูน ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น  เพ่ือให้การ
บริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกตอ้งชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติเกิดประโยชนสูงสุดต่อประชาชน  
3. วัตถุประสงค ์ 

1) เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย ที่เก่ียวขอ้งในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้ เกี่ยวกับ 
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ  
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3) เพ่ือให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ใน
การปฏิบัติงานอยา่งเครง่ครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  

4. เป้าหมาย  
บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เทศบาลต าบลชนบท  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลชนบท  

6. วิธีด าเนินการ  
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
3. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนที่เพ่ือจัดกิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์  
4. ด าเนินกิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์  
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
-ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด เทศบาลต าบลชนบท  

10. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องส าหรับ บุคลากร 

ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เวปไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
จดหมายขา่ว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายไตรมาส)  

2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
แนวทาง การปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล)  

ผลลัพธ์ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

ล าดับที่ 3  

1. ชื่อโครงการ: มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ของเทศบาลต าบลชนบท  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
ตามที่เทศบาลต าบลชนบทได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลชนบท โดยก าหนดกลไก

และระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 
ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 
นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือนกรณีการ
เรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้น
จากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอัน เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก .พ. ที่ นร 1013.7/ว  11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 
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2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือ
ปฏิบัติโดยอนุโลม  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลต าบล
ชนบทจึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลชนบท” ขึ้น เพ่ือให้
บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ 
ชัดเจนและเป็นสากล  

2) เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลชนบท เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3) เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ 
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

4) เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน 
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ 
สังคม ตามล าดับ  

5) เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง 
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
4. กลุ่มเป้าหมาย  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลชนบท 
5. วิธีด าเนินการ  

1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ  
2) ก าหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมส าหรับบุคคลในองค์กรและ 

สาธารณชน  
3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด  
4) ด าเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น 

แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด  
5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้ 

มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ 
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ 
ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  
2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด)  

6) ประเมินและติดตามผลการด าเนินการ  
7) รายงานผลการด าเนินการ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
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8. ผู้รับผิดชอบ  
เทศบาลต าบลชนบท 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  

1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง  
2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ความ  

เข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล)            
          ผลลัพธ์  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ของเทศบาลต าบลชนบท ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลชนบท (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

   
1.1.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการยึดม่ันผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
ที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 ล าดับที่ 4  

1. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลชนบท 

2. หลักการและเหตุผล  
ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตั วหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม)  
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง  

ดังนั้น เทศบาลต าบลชนบทจึงได้ด าเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลชนบท 
เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ   
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  

2) เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลชนบท  

3) เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลชนบท มีจิตส านึก ค่านิยม  และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน 
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  
4. กลุ่มเป้าหมาย  

พนักงานเทศบาลต าบลชนบท 
5. วิธีการด าเนินการ  

1) จัดตั้งคณะท างาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อนของต าแหน่งต่างๆ  

2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท าร่าง 
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
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3) จัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแนว
ทางการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

4) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดท าคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน  

5) จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน  

6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงานและ
สาธารณะชนให้รับทราบ 

7) รายงานผลการด าเนินการ  
6. ระยะเวลาการด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมาณในการด าเนินโครงการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

เทศบาลต าบลชนบท 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  

ผลผลิต  
1)พนักงานของเทศบาลต าบลชนบทมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อยละ 80 ของ

จ านวนพนักงานฯ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้)  
2) มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 ชุด   

3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง  (เช่น 
เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน)  

ผลลัพธ์  
พนักงานของเทศบาลต าบลชนบทมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (ส ารวจ

โดยใช้แบบประเมินติดตามผล)  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

                                                                 ล าดับที่ 5 
 

1. ชื่อโครงการ: โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรของ อปท .เพ่ือเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กรสุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  

การด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความ 
รับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จขอ งองค์กร 
อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  

เทศบาลต าบลชนบทจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากร 
ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกยีรติ ศักดิ์ศรีรู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืน
หยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งผล
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตส านึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใน
การท างานอันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้ก าหนดให้มีการจัด
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรของเทศบาลต าบลชนบท  
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3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าหลักคุณธรรม จริยธรรม     
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  

2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน
อย่าง ซื่อสัตย์สุจริต   

4. กลุ่มเป้าหมาย  

เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลต าบลชนบท จ านวน  112  คน   

5. วิธีด าเนินการ  
1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ   
3) ก าหนดรูปแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม  
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม 

เอกสาร ประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
5) ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการที่ก าหนด  
6) รายงานผลการด าเนินการ 
7) เผยแพร่การด าเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570   

7. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ  

10,000  บาท  

8. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัด เทศบาลต าบลชนบท  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  

ผลผลิต   

1) มีการจัดอบรมจ านวน 1 ครั้ง  

2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและการ
ปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล)  

ผลลัพธ์  
บุคลากรน าหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดวัฒนธรรม

องค์กรสุจริตในหน่วยงาน (ส ารวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล)  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ล าดับที่ 6  

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต  

2. หลักการและเหตุผล  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้าง
วัฒนธรรม สุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไป ในทางทุจริต  

ดังนั้น เทศบาลต าบลชนบทจึงได้ก าหนดด าเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลชนบทมีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต สอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้
เกิดการกระท าการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะน าไปสู่การเป็นองค์กรที่ปลอดทุจริตในที่สุด  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้าง ตลอดจนพนักงานทั่วไป  

2) เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้าง พนักงานทั่วไป  เฝ้า
ระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต  
4. กลุ่มเป้าหมาย  

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้าง พนักงานทั่วไป ของเทศบาลต าบล
ชนบท  จ านวน 127  คน  
5. วิธีด าเนินการ  

1) จัดท าโครงการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ  
2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล  
3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริต  
4) น าข้อมูลที่ได้มาจัดท าเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบที่ก าหนด (เช่น แผ่นพับ จดหมายข่าว   

วีดิทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น)  
5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือ 

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางและช่องทางที่ก าหนด  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

เทศบาลต าบลชนบท 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  

ผลผลิต  
  1) มีการเผยแพร่ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจ านวนอย่างน้อย 5 เรื่องข้ึนไป 

2) คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้าง พนักงานทั่วไป  มีความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ)  
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ผลลัพธ์  
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้าง พนักงานทั่วไป เฝ้าระวังการ 

ทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)  
 

1.1.3 เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริต   

                                   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 ล าดับที่ 7  

1. ชื่อโครงการ: ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล  

2. หลักการและเหตุผล  
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร และ

การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้ งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึก ในการ
ท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง สามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรัง ที่มีส่วนบั่น
ทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์ รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น  ต้องน า
หลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน  ตลอดจน
ภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต 
ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้กลไก การน าหลัก
ธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้  ความมี
ประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏ
อยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลัก          
ธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็น
การส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม 
ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือ องค์กร
ภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลัก
ความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการ ตรวจสอบได้ 
(Accountability) หลักความ มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม  (Participation) ดังนั้น การ
พิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือ กลไกในการสร้างมาตรฐานด้าน
ความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย  วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการ
ด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการ บ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป  

ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลชนบท เทศบาลต าบลชนบท  จึงจัดท า
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม  
และจริยธรรม  

2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  

3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  

4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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4. เป้าหมาย  
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลชนบท  

6. วิธีด าเนินการ  
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร  
4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม  
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด เทศบาลต าบลชนบท  

10. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและ 

จริยธรรม  
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม การ

ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

                           รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ล าดับที่ 8  

1. ชื่อโครงการ: กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของเทศบาลต าบลชนบท  

2. หลักการและเหตุผล  
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ 

ความส าเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความ 
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ ปฏิบัติงาน 
มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดีเมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อม สามารถแสดง
บทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้
อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมีทักษะและประสบการณ์การท างานสูงแล้ว 
ย่อมต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดย
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความ
ทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการ
หรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความ
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เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่ง       
ธรรมาภิบาล  

เทศบาลต าบลชนบทจึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือเป็น
การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง 
ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถน ามา ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความ พอดีมีความพอเพียง 
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง  ต่อการท างาน ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป  

3. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
2.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ 

ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง  
2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือน ร่วมงาน 

ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
2.4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์  สุจริต 

ให้แก่บุคลากรของเทศบาลต าบลชนบท  

4. กลุ่มเป้าหมาย  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลชนบท  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลชนบท  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
จัดปฏิบัติธรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566  

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ  
6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด  
6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ  
6.3 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ  
6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง และ

เกิดความเหมาะสม  
6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ  
6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ  

8. งบประมาณ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด เทศบาลต าบลชนบท  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ  

การด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง  
10.3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ 

องค์กรต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  

1.2.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 ล าดับที่ 9  

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ 
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้ 
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่ง
จะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ 
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้าง 
จิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้าง 
ความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย  โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็น 
มาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ดังนั้น เทศบาลต าบลชนบทจึงได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงภายใต้ “โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต าบลชนบท” เพ่ือให้
ประชาชนในพ้ืนที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน  
2) เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน  
3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจ าวัน  

4. กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลชนบท จ านวน 100 คน  

5. วิธีด าเนินการ  
1) จัดท าโครงการ “โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต าบลชนบท” 

เพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3) ก าหนดรูปแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม  
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม 

เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์   
5) ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการที่ก าหนด  
6) รายงานผลการด าเนินการ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
เทศบาลต าบลชนบท 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) มีการจัดอบรมจ านวน 1 ครั้ง  
2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล)  
ผลลัพธ์  
ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจ 

โดยใช้แบบประเมินติดตามผล)  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

ล าดับที่ 10  

 1.2.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม 
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือ 
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ ทั้งนี้ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542  
ตลอดจนหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในการปฏิบัติ 
หน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วน รวมทั้งแผนการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดกลยุทธ์ 
ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังที่มุ่งเน้นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต รวมถึงสร้าง 
ลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพ่ือต่อต้านการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง 

ดังนั้น เทศบาลต าบลชนบทจึงให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต โดยเริ่มจากการสร้างจิตส านึกให้
เด็ก เยาวชน และประชาชน ต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดท าโครงการเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต เพ่ือ
เป็นการปลูกฝังค่านิยม ให้มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชน จากทุกภาค
ส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือส่งเสริม และสร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึงการสร้างค่านิยมและการเฝ้าระวังต่อต้านการทุจริต
ให้แก่ เด็ก เยาวชนและประชาชน  

2) เพ่ือรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม  

3) เพ่ือประชาสัมพันธ์บุคคลตัวอย่างที่ดีด ารงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสู่องค์กรหรือบุคคลภายนอก 
4) เพ่ือเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วน  

4. กลุ่มเป้าหมาย  
เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลชนบท จ านวน 150 คน  
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5. วิธีด าเนินการ  
1) จัดหาข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต  
2) จัดท าสื่อในรูปแบบตามช่องทางที่ก าหนดไว้  
3) เผยแพร่ให้ประชาชน รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ภายในเขตพ้ืนที่  
4) จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีต่างๆ   
5) ประเมินติดตามผลการด าเนินการ  
6) รายงานผลการด าเนินการ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ   

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
เทศบาลต าบลชนบท 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) เผยแพร่สื่อการสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง  
2) มีการรณรงค์ในสถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาลต าบลชนบท ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง  
ผลลัพธ์  
1) เด็ก เยาวชน และประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนัก  

ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล)  
2) ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ  

(ส ารวจจากรายชื่อเครือข่ายต่อต้านการทุจริต) 
 

                            รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ล าดับที่ 11  

1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
2. หลักการและเหตุผล  

สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท าให้ 
การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริต 
ทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ  

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีท่ียืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลต าบลชนบทจึงจัดให้
มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี เพ่ือ
ส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเป็น
แบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็น
รากฐานอันส าคญัในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
2) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  
3) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
4) เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น   

กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น  
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4. กลุ่มเป้าหมาย  
หนว่ยงานและบุคคลในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลชนบท  

5. วิธีด าเนินการ  
1) แต่งตั้งคณะท างานยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
2) คณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ 

ประจักษ์   
3) จัดท าประกาศหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ 

ประจักษ์ และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ  
4) คณะท างานฯ ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
5) ประกาศผลการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ และ 

 เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ  
6) ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็น

ที่ประจักษ์  
7) รายงานผลการด าเนินงาน  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
เทศบาลต าบลชนบท 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
จ านวนหน่วยงานและบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
ผลลัพธ์  
1) มีหน่วยงานและบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฏต่อสังคม  
2) ประชาชนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญก าลังใจ และมีจิตส านึกปฏิบัติตน เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต   
 

                      รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ล าดับที่ 12  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลชนบท  
2. หลักการและเหตุผล  

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญใน 
การพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนวปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  ถือ
ว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพ้ืนที่ เทศบาลต าบลชนบท ผู้ที่ท า
คุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลชนบทอย่างสม่ าเสมอ เทศบาลต าบลชนบทจึงจัด
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต  และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต  และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลชนบทโดยการ
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มอบใบประกาศ เกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ และควรได้รับการยกย่องชมเชย และ
เป็นบุคคล ตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเทศบาลต าบลชนบท 
2) เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต

เทศบาลต าบลชนบท ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
3) เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลชนบท มี

ค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
4. กลุ่มเป้าหมาย  

1) ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลชนบท 
2) ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลชนบท 

5. วิธีด าเนินการ  
1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล 

หน่วยงาน องค์กรดีเด่น  
2) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง  
3) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ 

คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด  
4) รายงานผลการด าเนินการ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
เทศบาลต าบลชนบท 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
จ านวนบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลชนบท

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ   
ผลลัพธ์  
ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลชนบท มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น คุณค่าของ

การประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม  
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มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส  

2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการด าเนินงาน  
 

                                        รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ล าดับที่ 1  

1. ชื่อโครงการ: มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน   

2. หลักการและเหตุผล   

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส 
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะ 
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ   

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลชนบท จึงได้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูล ข่าวสารให้ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
2) เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน  
3) เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน  
4) เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล 

ชนบท 
4. กลุ่มเป้าหมาย  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลชนบท  
5. วิธีด าเนินการ  

1) จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการให้มีการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   

2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   
3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมี 

การแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทาง 
เว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ  

5) จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลชนบท เพ่ือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะสม่ าเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง  การใช้จ่าย
งบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่
ก าหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถาม 
หรือขอข้อมูล หรือรับฟังค าติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ เช่น   

-มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาท าการ   
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ สอบถาม/
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ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น   
- มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความ คิดเห็น การ

ประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น   
 
7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ /หรือ 

ระบบ Call Center   
8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
9) จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

           6.  ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ   

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
เทศบาลต าบลชนบท  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) มีจ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง  
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลชนบท ให้มีข้อมูลที่

ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
ผลลัพธ์  
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบส ารวจความ 

พึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)  

2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
                                             ล าดับที่ 2  
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารเงินงบประมาณ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่อง 
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้อง
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้  ดังนั้นการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ 
ด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ  
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลชนบทเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงด าเนินโครงการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการ
บริหารงบประมาณ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างได้ทุกโครงการและกิจกรรม  
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3. วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ  

ของเทศบาลต าบลชนบท 
2) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
3) เพ่ือป้องกันการทุจริตในเทศบาลต าบลชนบท  

4. กลุ่มเป้าหมาย  
1) บุคลากรของเทศบาลต าบลชนบท 
2) ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลชนบท  

5. วิธีด าเนินการ  
1) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
2) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชนได้ 

ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ  
3) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนาและ 

ปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบ 
การใช้จ่ายงบประมาณ  

4) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  
5) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เช่น  

สังเกตกุารณ์ ติดตามผลการด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น  
6) ประชุมก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
7) รายงานผลการด าเนินการ และเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชน 

ให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่  
7.1) ผลการด าเนินโครงการ  
7.2) รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   
7.3) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบก าหนด   
7.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ   
เทศบาลต าบลชนบท 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
2) มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 1 ครั้ง  
ผลลัพธ์  
จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง  

2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
                                   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
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                                     ล าดับที่ 3  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาล  
ต าบลชนบท 
 
2. หลักการและเหตุผล  

เทศบาลต าบลชนบทมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้
จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่ เทศบาลต าบลชนบทจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้นเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ 
และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลชนบทได้ จึงได้จัดท ามาตรการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลต าบลชนบท เพ่ือให้
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลต าบลชนบท 
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้        
เช่น ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัด
จ้าง ฯลฯ  

2) เพ่ือก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  
กฎข้อบังคับท่ีก าหนด   
3) เพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ 

ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน   
4) เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กลุ่มเป้าหมาย  
ส านัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ในเทศบาลต าบลชนบท  

5. วิธีด าเนินการ  
1) จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล 

สาธารณะของเทศบาลต าบลชนบท  
2) ประชุมคณะท างานฯ   

2.1) ก าหนดแนวทาง/มาตรการ เพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของเทศบาล
ต าบลชนบทต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทาง
เวปไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืนๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น 
ดังนี้  

2.1.1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร  อ านาจ
หน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์  การ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์(Social Network)   

2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน รายงานการก ากับติดตามการ ด าเนินงานประจ าปี
รอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานคู่มือหรือ
มาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ ให้บริการ E – 
Service   
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2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงาน การก ากับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

 
2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  การ

ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงาน ผล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม   

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

3) ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการ เผยแพร่ข้อมูล 
สาธารณะของเทศบาลต าบลชนบท 

4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ เทศบาล
ต าบลชนบทให้ผู้บริหารทราบ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570   
7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

เทศบาลต าบลชนบท 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ์  

ผลผลิต  
1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้   
- ข้อมูลพื้นฐาน  
 - การบริหารงาน  
 - การบริหารเงินงบประมาณ  
 - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 - การส่งเสริมความโปร่งใส  
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดไว้   
3) ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ  

กฎข้อบังคับท่ีก าหนด   
4) ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ 

ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน   
ผลลัพธ์  
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ)  
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     2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลต าบลชนบท 
 

2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลัก

ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร  
 

                                            รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
                                                ล าดับที่ 4  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล
ต าบลชนบท ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
2. หลักการและเหตุผล  

เทศบาลต าบลชนบทเล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น และ
คาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้งผู้บริหารมีความ
มุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มีการ
ด าเนินการจัดท ามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร เทศบาล
ต าบลชนบทด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส   
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลชนบทแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรม มาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  

2) เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของเทศบาลต าบลชนบทสู่การรับรู้ของสาธารณชน   

3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาล
ต าบลชนบท  
4. กลุ่มเป้าหมาย  

1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  
2) ประชาชน  

5. วิธีด าเนินการ  
1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ  
2) ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ  
3) จัดท าประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร  
4) ผู้บริหารก าหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริตฯ  
5) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด  
6) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
7) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ   
8) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่ก าหนด  
9) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
10) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
11) รายงานผลการด าเนินการ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ  

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบ   

เทศบาลต าบลชนบท 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  

ผลผลิต  
1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดท า 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส   
3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลชนบท

(พ.ศ. 2566 – 2570)   
ผลลัพธ์  
เทศบาลต าบลชนบท มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)  

2.2.2 การจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                                                   ล าดับที่ 5  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy  
2. หลักการและเหตุผล  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ 
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
เห็น แก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ” อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็น ปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ
ผู้บังคับบัญชา มี มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และเป็นตัวอย่าง ในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้
ถือเป็นความผิดวินัยหรือ ความผิดทางอาญา  

เทศบาลต าบลชนบทเล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง มี
ความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหารได้ให้
ความส าคัญกับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกัน
การทุจริตโดยการจัดท ามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระท า อันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลชนบท  
2) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของ เทศบาลต าบล

ชนบท มีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy  
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4. กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลต าบลชนบท 

5. วิธีด าเนินการ  
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 ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 
5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy  
6) รายงานผลการด าเนินการ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ   
เทศบาลต าบลชนบท   

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จ านวน 1 ฉบับ  
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลต าบลชนบทด าเนินการตามแนวทาง 

NO Gift Policy จ านวนร้อยละ 100 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบส ารวจ)  
ผลลัพธ์  
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
เรื่อง สินบน 

                                                      รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
                                                   ล าดับที่ 6  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลชนบท 
 2.หลักการและเหตุผล  

เทศบาลต าบลชนบทให้ความส าคัญในการด าเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ 
หน่วยงาน โดยการจัดท า “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลชนบท”  เพ่ือปรับปรุง
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม ภาระหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้าง วัฒนธรรม
องค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน   
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลชนบท  
4. กลุ่มเป้าหมาย  

เทศบาลต าบลชนบท  
5. วิธีด าเนินการ  

1) จัดตั้งคณะท างานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน   
2) ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือด าเนินการ ดังนี้  

2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA)  
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2.2) จัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยต้องมี 
รายละเอียดต่างๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนด 
แนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น   

 
3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิน่ รวมถึงช่องทางอ่ืนๆ  
4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความ 

โปร่งใส  
5) ปฏิบัติตามมาตรการ   
6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ  
7) รายงานผลการด าเนินการ  
8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ   
เทศบาลต าบลชนบท 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลชนบท 
ผลลัพธ์  
เทศบาลต าบลชนบทมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)  
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
                                   ล าดับที่ 7  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  
2. หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มี 
อ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความ 
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์  
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ การ
ขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้ เกิดประโยชน์
ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง เป็น
ปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการ
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ในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม 
เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก 
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ เทศบาลต าบลชนบทจึงได้จัดให้มี
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลชนบท 
2) เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3) เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  
4) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คน 

เก่งเข้ามาท างาน  
4. กลุ่มเป้าหมาย  

เทศบาลต าบลชนบท 
5. วิธีด าเนินการ  

1) ผู้บริหารก าหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย  
กฎระเบียบ  

2) จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอ านาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ  
3) จัดตั้งคณะท างานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  
4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวม 

ความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร  
5) คณะท างานพิจารณาก าหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น  
- มาตรการป้องกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างาน ส่วนตัวที่

มิใช่งานราชการ  
- มาตรการน าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อน

เงินเดือนของบุคลากร  
- มาตรการการน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร (ITA) มาใช้ในการเลื่อนขั้น  

เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร  
- มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้เป็น พนักงาน  
- มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร  
ฯลฯ  

6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล  
7) ด าเนินการตามมาตรการ  
8) รายงานผลการด าเนินการ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ   
เทศบาลต าบลชนบท  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ผลผลิต  
- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จ านวน 1 มาตรการ  
ผลลัพธ์  

                       - ข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลชนบทลดลง 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่ 8  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร 
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน  
ซ่ึงเทศบาลต าบลชนบท ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
เป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นเทศบาลต าบลชนบท จึงได้ด าเนินกิจกรรมการสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
4. กลุ่มเป้าหมาย  

ข้าราชการเทศบาลต าบลชนบท  
5. วิธีด าเนินการ  

1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ  
และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  

2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  

3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้ โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษา 
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ 
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาทบทวนผล 
การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของข้าราชการเสนอมา   
6. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบ   

เทศบาลต าบลชนบท 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  (ส ารวจ

โดยแบบประเมิน)  
 
ผลลัพธ์  
ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง/ไม่มี  
 
 

                  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                ล าดับที่ 9 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลชนบท 
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก าหนดให้มีการบริหาร 
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนรวมทั้ง  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. 2561 ได้ก าหนดการ 
ด าเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  

ทั้งนี้ เทศบาลต าบลชนบทให้ความส าคัญกับการด าเนินการเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการด าเนินการที่ขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดท า “มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เทศบาลต าบลชนบท”  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
2) เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
3) เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  

4. กลุ่มเป้าหมาย  
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

5. วิธีด าเนินการ  
1) จัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลชนบท 
2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ เทศบาล

ต าบลชนบท และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน  
3) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการ 

จัดหาพัสดุและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน  
4) ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ 

งานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
5) ด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  
6) รายงานผลการด าเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ   
เทศบาลต าบลชนบท  
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
มีประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 ฉบับ  
ผลลัพธ์  
จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง  
 

                                     รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                                        ล าดับที่ 10 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ไม่มีประสิทธิภาพ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร 
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประช าชน 
เทศบาลต าบลชนบท จึงให้ความส าคัญกับการด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน จึงได้จัดท า “มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่
มีประสิทธิภาพ”  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือเสริมสร้างการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานและเกิดประสิทธิภาพ  
2) เพ่ือป้องกันการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลชนบท  

4. กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  

5. วิธีด าเนินการ  
1) จัดท ามาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  
2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควร ผิด 

วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน  
3) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ก าหนดให้มีขั้นตอนการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในประเด็น  

ดังนี้  
- ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่  
- เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานหรือไม่   
- เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่าในการด าเนินหรือไม่  
- ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่  
และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน  

4) ปรับปรุงขั้นตอนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการที่ก าหนด  
5) ด าเนินการตามมาตรการ  
6) รายงานผลการด าเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ   
เทศบาลต าบลชนบท  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
มีประกาศใช้มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  
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จ านวน 1 ฉบับ  
ผลลัพธ์  
จ านวนข้อร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ลดลง  
  
 

                          รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                          ล าดับที่ 11 
1. ชือ่โครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลชนบท 
2. หลักการและเหตุผล   

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.  
2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มี 
อ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความ 
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้การ
เพ่ิมขึ้นของประชากร ตลอดจนสภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มาก
ขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการ
ให้บริการ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดท าโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลชนบท 
2) เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนของเทศบาลต าบลชนบท  
3) เพ่ือสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ 

เทศบาลต าบลชนบท  
4. กลุ่มเป้าหมาย  

ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลชนบท  
5. วิธีด าเนินการ  

1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้  

1.1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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 จุดให้บริการในรูปแบบ
ทีง่่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร   

3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน  
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4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อย       
ปีละ  2 ครั้ง  

5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนได้รับทราบผ่าน 
ช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจาย
ข่าว เป็นต้น  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบ  

เทศบาลต าบลชนบท  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  

ผลผลิต   
มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน  
ผลลัพธ์  
จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง  
 

                                        รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                                                ล าดับที่ 12 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้ 
มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวย 
ความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจและผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ ไม่
สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการ ไม่
เป็นระบบ มีการแซงคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึง 
ประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น  และประชาชน
ได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการ อ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

ดังนั้น เทศบาลต าบลชนบท จึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่ เหมาะสม
ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการ
ประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อราชการ  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มารับ 
บริการ  

2) เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ  
ประชาชน  



 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลต าบลชนบท 
47 

3) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ  
4) เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือกระท า  

การประพฤติ มิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่  
 
4. กลุ่มเป้าหมาย  

ประชาชนในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลชนบท  
5. วิธีด าเนินการ  

1) จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการให้บริการ  
2) ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ  
3) จดัท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
4) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ  

ตามล าดับคิว  
5) จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ  
6) สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือน ามาปรับปรุง   

แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ   
7) รายงานผลการด าเนินการ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ   
เทศบาลต าบลชนบท 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
ผลลัพธ์  
1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ไม่น้อยว่าร้อยละ 80 ของผู้มาขอรับบริการ   

(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)  
2) การให้บริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ลดลง  

                                                       
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 13 

1. ชื่อโครงการ : โครงการ “บริการเป็นเลิศ ก่อเกิดความประทับใจ” (ยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล)  
2. หลักการและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ 
รับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญในการสร้าง 
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ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good  
Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอ 
ภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงการจัดท าบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอ านาจหน้าที่ และ 
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้อ านาจอ่ืนๆ ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่ 
เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพ้ืนที่และ 
ผู้ที่มาประกอบกิจการในพื้นท่ีอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ เพ่ือให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
และเพ่ือก ากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ของ บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดท าโครงการ “บริการ
เป็นเลิศ ก่อเกิดความประทับใจ” (ยกระดับ มาตรฐานการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล)  
3. วัตถุประสงค์  

1)เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล 
2) เพ่ือมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ   
3) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน 

ท้องถิ่น  
4) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการและเกิดความเชื่อมั่นใน 

องค์กร 
4. กลุ่มเป้าหมาย  

ประชาชนผู้รับบริการในเขตเทศบาลต าบลชนบท  
5. วิธีด าเนินการ  

1) แต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับมาตรฐานการบริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
2) ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน 

และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา 
สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

3) จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ ปรับปรุงแผนผังก าหนด 
ผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  

1) ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
2) จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
4) จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ  
5) จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชน ทั้งเวลา

ท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
6) การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  

4) ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ จัดท า 
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของ 
หน่วยงาน  

5) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการให้บริการ  
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6) รายงานผลการประเมิน ความคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ และเผยแพร่ให้ 
บุคลากรและสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน  

7) รายงานผลการด าเนินการ  
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
เทศบาลต าบลชนบท  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) มีประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ  
2) มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 

ณ  ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ผลลัพธ์  
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง  
 

                     รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                    ล าดับที่ 14 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)  
2. หลักการและเหตุผล   

การขับเคลื่อนองค์กรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ ให้อยู่ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  
ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง โดยท าให้ผู้รับบริการได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความโปร่งใส และสามารถ 
ปรับตัวให้ตรงกับความต้องการใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการบริการด้วย e-Service จะ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน า 
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้มีระบบการบริหารจัดการข้ อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและ 
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการพัฒนานโยบายและการให้บริการ 
ภาครัฐ นอกจากนั้น การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน 
นโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งให้ทุกหน่วยงานน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนอย่าง 
เต็มที่ เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว แม่นย า และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องเป็นระบบที่ประชาชนสามารถ 
ตรวจสอบ ความโปร่งใสในการท างานของภาครัฐได้อีกด้วย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
ที่มีหน้าที่บริการสาธารณะ และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  

ดังนั้น เทศบาลต าบลชนบทจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยท าให้ผู้รับบริการได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว และมีความ โปร่งใส  
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3. วัตถุประสงค์  
1) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วย 

ตนเองอีก  
2) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน  
3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

4. กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลชนบท  

5. วิธีด าเนินการ  
1) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)  
2) ก าหนดภารกิจในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)  
3) จัดท าระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชนผู้รับบริการ 

สามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์หรือเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จ าเป็นต้อง 
เดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น  

- ระบบยื่นค าร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพ่ือขอจัดเก็บก่ิงไม้ใบไม้  
- ระบบยื่นค าร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพ่ือขอรับบริการถังขยะ  
- ระบบยื่นช าระภาษีออนไลน์  
- ระบบกรอกข้อมูลค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยคนพิการที่มีช่องทางการแนบไฟล์

เอกสารหลักฐานโดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ผ่านสื่อ 

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

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณที่ด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ  
เทศบาลต าบลชนบท  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) อย่างน้อย 1 ภารกิจ  
ผลลัพธ์  
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ 

หน่วยงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)  
2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง  
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2.2.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
                             รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                         ล าดับที่ 15 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
2. หลักการและเหตุผล  

เทศบาลต าบลชนบทให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการ ป้องกันการทุจริต
ให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ด าเนินการจัดท า “แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)” 
เพ่ือให้เทศบาลต าบลชนบทบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตตาม  หลักธรรมาภิบาลและยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลชนบท 
2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลชนบท  

4. กลุ่มเป้าหมาย  
เทศบาลต าบลชนบท  

5. วิธีด าเนินการ  
1) จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ  

ทุจริต,วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทางที่ก าหนดรวมถึงรายงานการท าแผนฯ

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ ส านักงาน ป .ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและ 
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – PlanNACC)  
ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น  

4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่  
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ   
6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
7) รายงานผลการด าเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่   

ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น  

8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
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8. ผู้รับผิดชอบ   
เทศบาลต าบลชนบท 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 

ผลผลิต  
มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลชนบท 

พ.ศ. 2566 - 2570   
ผลลัพธ์  
เทศบาลต าบลชนบทมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
 

2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน  

2.3.1 จัดท าข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี 
คุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  

 

                                      รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                                       ล าดับที่ 16 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”  
2. หลักการและเหตุผล  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ 
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง 
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือ 
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต  
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้ 
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ 
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ 
ด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน   
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  

ดังนั้นเทศบาลต าบลชนบทจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อเป็นการพัฒนา
วิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานให้สูงขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล  
2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. กลุ่มเป้าหมาย  
บุคลากรในเทศบาลต าบลชนบท 

5. วิธีด าเนินการ  
1) จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”  
2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก

ธรรมาภิบาล  
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3) ทุกส่วนราชการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีใน  
การประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น  

- ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  
- ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอ านาจหน้าที่ 
- ไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว  

เป็นต้น 
โดยก าหนดจัดท าเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาได้แก่   
- ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อ านวยการส านัก/กอง  
- ผู้อ านวยการส านัก/กอง กับ ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน  
- ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา  

4) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติ 
5) ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  
6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง  
7) รายงานผลการด าเนินการ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกส านัก/กอง ของเทศบาลต าบลชนบท  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล  
ผลลัพธ์  
จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง  
 

                                               รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                                            ล าดับที่ 17 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลชนบท”  
2. หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการปฏิบัติ 
หน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของ 
ผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผล 
สัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตก 
ลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45  
ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าใน 
ภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด  
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เทศบาลต าบลชนบทจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนาม
ในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีต าบลชนบทกับปลัดเทศบาลต าบลชนบท และหัวหน้าส านัก
ปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลชนบท 
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  

2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการปฏิบัติ 
ราชการ   
4. กลุ่มเป้าหมาย  

เทศบาลต าบลชนบท  
5. วิธีด าเนินการ  

1) จัดท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการ 
ปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ 
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน  
โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ 
ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้  

1.1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
1.2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  
1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
1.5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

2) ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น   
 - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
 - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ 

ข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการ 
ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว  

4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือ  
ตัวชี้วัดที่ก าหนด  

5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
6) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ 

ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  

7) รายงานผลการด าเนินงาน  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกส านัก/กอง ของเทศบาลต าบลชนบท  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง  
ผลลัพธ์  
จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง  

2.3.2 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการด าเนินการ เกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่าย 
สารสนเทศขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น  

                                            รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
                                            ล าดับที่ 18  

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก ก าหนดให้การประกอบกิจการของ 
ประชาชนต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้งในการขออนุญาต 
ด าเนินการต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียวหรือหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้ก าหนด 
ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จ าเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความคลุมเครือ 
ไม่ชัดเจน อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
ประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก ดังนั้น เพ่ือให้มีกฎหมายกลางที่มีหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน  
ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียม อีกทั้งเป็นการลด 
ต้นทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ   
ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่ชัดเจน จึงจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือ 
ส าหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง 
ราชการ พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดท า “คู่มือส าหรับ 
ประชาชน” เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับ
บริการจากหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือให้มีคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง  
ราชการ พ.ศ. 2558 ก าหนด  

2) เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจน  
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่ 
ให้บริการ  

3) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
4) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง 
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ส่วนท้องถิ่น  
4. กลุ่มเป้าหมาย  

ประชาชนและผู้รับบริการของเทศบาลต าบลชนบท  
 

5. วิธีด าเนินการ  
1) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  
2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  
3) จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค า

ขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ เป็นต้น   
4) ปิดประกาศคู่มือส าหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
5) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
เทศบาลต าบลชนบท 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
มีคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ.  ๒๕๕๘ ก าหนด เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ผลลัพธ์  
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ

ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ)  

2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง  

2.3.3 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการ 
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและ 
ประชาชน  

                                 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                                   ล าดับที่ 19 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมาย/มอบอ านาจของเทศบาลต าบลชนบท 
 2. หลักการและเหตุผล  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี 
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.  
2542  และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบปัญหา
ด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการ 
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กระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก  
กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับ 
ความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่  
ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหาร
กิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหาร
จัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน   

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ
ออกค าสั่งมอบหมายของเทศบาลต าบลชนบท  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชน  

2) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
3) เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
4) เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ     

มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
4. กลุ่มเป้าหมาย  

เทศบาลต าบลชนบท  
5. วิธีด าเนินการ  

1) จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรีต าบลชนบท ปลัดเทศบาลต าบลชนบท และหัวหน้าส่วน 
ราชการ จ านวน 4 ฉบับ นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัด 
เทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น  

2) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ 
ปฏิบัติ  

3) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ   
เทศบาลต าบลชนบท  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ผลผลิต  
มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 
  
ผลลัพธ์  
1) ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลชนบท มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง  

 
                                  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
                                     ล าดับที่ 20  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการกระจายอ านาจของเทศบาลต าบลชนบท  
2. หลักการและเหตุผล  

เทศบาลต าบลชนบทเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มีอ านาจ 
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวย
ความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ 
หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และ ฝ่าย
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้ า ประชาชนไม่ได้รับความ 
สะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ 
ส่งผล ให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ มาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ
กระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง  
ความต้องการของประชาชน  

2) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
3) เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
4) เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ 

ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
4. กลุ่มเป้าหมาย  

เทศบาลต าบลชนบท 
5. วิธีด าเนินการ  

1) ด าเนินการชี้แจงให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบแก่บุคลากรในหน่วยงาน  
2) เพ่ิมการมอบอ านาจบางเรื่องให้ระดับรองผู้บริหารหรือพนักงานท้องถิ่นในการอนุมัติ อนุญาต   
3) จัดท าค าสั่งมอบหมายผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้  
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4) จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯข้อบังคับและหนังสือ    
สั่งการ เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  

 
5) กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดท าบัญชีสรุปการมอบอ านาจแนบท้าย

ค าสั่ง   
6) กรณีอ านาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอ านาจได้ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบอ านาจให้ผู้มีหน้าที่  

รับผิดชอบโดยตรง ให้จัดท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย  
7) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ

ปฏิบัติ  
8) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
9) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  
10) รายงานผลการด าเนินการ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ   
เทศบาลต าบลชนบท  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
มีค าสั่งมอบหมายงาน,มอบอ านาจ,รักษาราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
ผลลัพธ์  
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ  

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)  
2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง  
3) เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน  
4) เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาล

ต าบลชนบท 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ  

                                 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                              ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม  
2. หลักการและเหตุผล  

เทศบาลต าบลชนบทเห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง และเท่าเทียม 
โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ ความคิดเห็น 
ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ร่วมก าหนดแนวทางการ ด าเนินงาน ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลชนบทด้วยการจัดท าโครงการจัดเวทีประชาคม
ขึ้น เพ่ือจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าที่ของ เทศบาล
ต าบลชนบท โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความ เป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน 
เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน  แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจการตาม
อ านาจ หน้าที่ของเทศบาลต าบลชนบท  

2) เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
3) เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริม

ระบอบ ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
4) เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
5) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม  
6) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ

วางแผน พัฒนาท้องถิ่น  
4. กลุ่มเป้าหมาย  

ชุมชน/หมู่บ้าน/ต าบล ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลชนบท  
5. วิธีด าเนินการ  

1) จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม  
2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วม 

ประชุมประชาคม เพ่ือก าหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และสถานที่ 
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ชี้น า และครอบคลุมจ านวนประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่างเสมอภาค  
และเท่าเทียมกัน  

3) น าผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็น 
รูปธรรม ผ่านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

4) ติดตามประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  
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7. งบประมาณด าเนินการ  
20,000 บาท  

8. ผู้รับผิดชอบ  
เทศบาลต าบลชนบท  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่อย่างเสมอภาค และเท่า 

เทียมกัน   
ผลลัพธ์  
1) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน  
3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น                      

                            รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
                            ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลชนบท ให้บริการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักการและเหตุผล  

เทศบาลต าบลชนบท มีอ านาจหน้าทีใ่นการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้
จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่ เทศบาลต าบลชนบทจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลชนบท ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การจัดท างบประมาณของเทศบาลต าบลชนบทและร่วมด าเนินการโครงการ  รวมทั้งติดตามโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน  
2) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน  
3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส  
4) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/

กิจกรรม/ มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน  
4. กลุ่มเป้าหมาย  

ประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลชนบท  
5. วิธีด าเนินการ 

 1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ ดังนี้  
1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดท า 

แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้า 
ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจ านวนสัดส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ 
บริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
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 - การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ   
 - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ   
 - การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ  
1.2) จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุงการ 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน  
1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป  
1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน  
1.7) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ผู้บริหาร และสาธารณชนทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการ 

ปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัน 
เวลาและก าหนดการประชุมสภาท้องถิ่น   
6. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ 2566 - 2570   
7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

เทศบาลต าบลชนบท 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  

ผลผลิต  
1) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และมี 

ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ   
2) เทศบาลต าบลชนบทมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ผลลัพธ์  
เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ิมข้ึน 
 

3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินงาน  
                             รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                              ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลชนบท 
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่  
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ 
ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป  

เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น 
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
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และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น จึงด าเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลชนบท 
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม
ปรับปรุง แก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลต าบลชนบทให้เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบได้   
3) เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบลชนบท 

4. กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลชนบท  
 

5. วิธีด าเนินการ  
1) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  
2) จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ  
3) จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ  
4) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  

(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน  
(2) ผู้แทนสมาชิกสภา 2 คน  
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน  
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ  
(5) หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้  

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลชนบท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลชนบท ปีละ 2 ครั้ง เป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผล
การประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข 
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต าบลชนบท  

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ เทศบาลต าบล
ชนบทส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  

4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลชนบทมอบหมาย  
5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
6) ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  
9) เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางที่ 

หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  
10) รายงานผลการด าเนินการ  
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6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผดิชอบโครงการ  
เทศบาลต าบลชนบท 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
2) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการ 

ต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ผลลัพธ์  
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลชนบท  

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ 
ประชาชนในท้องถิ่น  
3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางที่ 
หลากหลาย  
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับ เรื่อง 
ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
                          รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
                            ล าดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลชนบท 
2. หลักการและเหตุผล  

เทศบาลต าบลชนบทเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์ และเรื่อง
ร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะ และการ
บริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จัดท ามาตรการ จัดการ
เรื่องราวร้องทุกข/์ร้องเรียนขึ้น เพื่อก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้ง พัฒนา
ปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผล
การด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้ง จัดให้
มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
3. วัตถุประสงค ์ 

1) เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลชนบท ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม  

2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล  
และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  
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4. กลุ่มเป้าหมาย  
เทศบาลต าบลชนบท 

5. วิธีด าเนินการ  
1) จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลชนบท 
2) ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลชนบท เพ่ือก ากับ

ติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก  

3) คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   
3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป  

- ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข/์ร้องเรียนของเทศบาลต าบลชนบท 
- ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน  

และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง   
- ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา  

ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ   
- ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง 

เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
- ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ 

ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน 
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  

3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
- จัดท าคู่มือหรือแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ เป็นต้น  

- ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน   
- ก าหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแส   

- จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
- จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ   
4) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน 

การทุจริต แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ 
หน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน   

5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลชนบทให้ทุก
หน่วยงานรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน  

6) จัดท าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และก าหนดก าหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข 
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก   

7) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ 
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
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8) คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ  
9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ  
10) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร 

รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570   
7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบ  

เทศบาลต าบลชนบท  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  

ผลผลิต  
1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์  
2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ 

ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
4) มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทาง

ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
5) มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลชนบท ให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม ตามมาตรการที่ก าหนด
ไว้  

ผลลัพธ์  
ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเทศบาลต าบลชนบท ไม่ต่ ากว่า  

ร้อยละ 80  

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  

3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต  

                          รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

                            ล าดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  

ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการป้องกั นและ 
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็ งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวก
พ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมืองหรือผู้
มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง และยังมองเห็นว่า
การทุจริตเป็นเรื่องปกติท่ัวไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว  
นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหา 
การทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะ
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ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน  
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดท า 

กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน 
รวมถึง ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน  
2) ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต  

4. กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลชนบท  

5. วิธีด าเนินการ  
1) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ 

ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของ
หน่วยงาน  เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ  
ของหน่วยงาน  

3) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ  
4) สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต   
5) เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ

บริหาร งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลชนบท  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570   
7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

เทศบาลต าบลชนบท  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  

ผลผลิต  
1) มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ 

ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง  
2) มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดข้ึน  
ผลลัพธ์  
การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10  

3.3.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  

                                รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

                               ล าดับที่ 6 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  

ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สั งคม และความมั่นคงของประเทศ  
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค 
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ส่วนในการที่จะป้องกัน และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค 
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต  

การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต เทศบาลต าบลชนบทจึงได้จัดท ากิจกรรมบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริตเพ่ือร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป 
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ 
ต่อต้านทุจริต  

2) เพ่ือพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง 
4. กลุ่มเป้าหมาย  

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลชนบท 
5. วิธีด าเนินงาน  

1) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลชนบท  

2) ก าหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค 
รัฐวิสาหกิจสถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลชนบท  

3) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ 
ต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน  

4) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตามแนวทาง  
แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต  

5) สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570   
7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

เทศบาลต าบลชนบท  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  

ผลผลิต  
เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต อย่างน้อย 1 เครือข่าย  
ผลลัพธ์  
มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต  
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มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต  

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน  

                           รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
                         ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี   
2. หลักการและเหตุผล  

การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ 
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลค่า 
ขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกท้ังยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ 
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่ 
แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ 
ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  เพ่ือ
จะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้มี
ประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ  ข้อบังคับ 
ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลชนบท เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดีและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการประพฤติ 
มิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์  

2) เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้ 
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  

3) เพ่ือน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ 
ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ 
ความส าเร็จของงาน  
4. กลุ่มเป้าหมาย  

บุคลากรในเทศบาลต าบลชนบท  
5. วิธีการด าเนินการ  

1) จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และให้มี 
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  

2) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ 
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ  
หน่วยรับตรวจ  

3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ  
บริหารงานด้านอื่นๆ ของเทศบาลต าบลชนบท ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุก
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ประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  
4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด 

เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย  
5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง  

ประสิทธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุ จริต รวมทั้งเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน  
6. ระยะเวลาการด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลชนบท 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  

ผลผลิต  
1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ  

หน้าที่  
2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
ผลลัพธ์  
1) มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ  
2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ของงาน  
3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5  
 

4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล  

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ  
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน 
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใ ช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ  
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่  
ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึง
ไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็น
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ 
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมาย  การ
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ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี  
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่  
ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนด
ระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึ งได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 

1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง  
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน 
หรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น  

2) เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน  
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง  

 
3) เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 

ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
4) เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลชนบท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะ
ท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
4. กลุ่มเป้าหมาย  

บุคลากรของเทศบาลต าบลชนบท  
5. วิธีด าเนินการ  

1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน  
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5  

2) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน  
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย  

(1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่ 
กระทรวงการคลังก าหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  

(2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ  
ควบคุมภายใน : ปค.4)  

(3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่ วยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5)  

(4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน  (รายงาน
การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6)  

3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9  

4) น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  
5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและ 

สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน  
6. ระยะเวลาการด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ  
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ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

เทศบาลต าบลชนบท  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  

ผลผลิต  
1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ 

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 

โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข  
ผลลัพธ์  
1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 

80 ในระดับมาก)  
2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการขององค์กร  

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส  
3) การทุจริตเทศบาลต าบลชนบทลดลงร้อยละ 5 

4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลชนบท 
2. หลักการและเหตุผล  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า  
ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ 
ในอันดับ 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 ประเทศไทยต้อง
มีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (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 าคัญยิ่งใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่ว
ทั้งประเทศ ดังนั้น เทศบาลต าบลชนบทจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถิ่นเอง จึงก าหนดด าเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลชนบท เพ่ือเป็น
การป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร  
3. วัตถุประสงค ์ 

1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลชนบท  
2) เพ่ือป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในเทศบาลต าบลชนบท  
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4. กลุ่มเป้าหมาย  
หน่วยงานภายในของเทศบาลต าบลชนบททุกหน่วยงาน (ส านักงาน,กองงาน,กลุ่มงาน)  

5. วิธีด าเนินการ  
1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ  
2) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
3) คณะท างานด าเนินการประเมินความเสี่ยงการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่อาจ 

ก่อให้เกิดการทุจริต  
4) คณะท างานด าเนินการจัดท านวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ 

การด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  
5) ด าเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความ  

เสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
ช่องทางอ่ืนๆ  

6) มีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจมาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้แก่ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างเคร่งครัด  

7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
8) รายงานผลการด าเนินการ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ  
เทศบาลต าบลชนบท  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่อาจ 

ก่อให้เกิดการทุจริต จ านวน 1 ชุด  
2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินการที่อาจ  

ก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง  
3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น)  

ผลลัพธ์  
เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลชนบทลดลง 
 

4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้  เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิก 
สภาท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
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การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข  และ
หลักเกณฑ์ต่างๆที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น 
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ  
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ 
ต่างๆ ทีม่ักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ 
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เก่ียวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท เพ่ิมพูน
ความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
กฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค ์ 

1) เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง  

2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบทให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ  
4. กลุ่มเป้าหมาย  

ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท  
5. วิธีด าเนินการ  

1) จัดท าโครงการ/แผนงาน  
2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ  

ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
3) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดท าก าหนดการ ประสานวิทยากร จัดท าเอกสารประกอบการอบรม  

จัดเตรียมสถานที่ เชิญกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ  
4) อบรมให้ความรู้ตามก าหนดการ  
5) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ  
6) รายงานผลการด าเนินการ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
เทศบาลต าบลชนบท  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี  
2) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือ
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เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้ารับการอบรม  
ผลลัพธ์  
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบทมีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 

4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตเทศบาลต าบลชนบท 
2. หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ 
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหาล าดับต้น  
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่
ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น  
องค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ 
ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  
ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ เทศบาลต าบลชนบทมีนโยบายใช้หลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับ
การทุจริต จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการจัดการในกรณี ได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของ
เทศบาลต าบลชนบท  
3. วัตถุประสงค ์ 

1) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม  

2) เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน  
3) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
4. กลุ่มเป้าหมาย ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลต าบลชนบท  

5. วิธีด าเนินการ  
1) ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไป  

ตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจ 
หน้าที่โดยมิชอบ  

2) ก าหนดกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียน  
3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดย  

ทั่วกัน  
4) ก าหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ ยวกับการทุจริตของ 

เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) ก าหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต  
6) ก าหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ  

ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
7) ก าหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ  
8) จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของ  

เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่ วไป และ
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เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  
(1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน  
(2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน  
(3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ  
(4) ระยะเวลาในการด าเนินการ และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้

บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ  

ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม  

10) จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต (i30)  
11) รายงานผลการด าเนินการ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
เทศบาลต าบลชนบท  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
ผลลัพธ์ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 

(พิจารณาจาก จ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 

4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ส าหรับผู้
ร้องเรียน  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 6 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลต าบล
ชนบท 
2. หลักการและเหตุผล  

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ 
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหา  ล าดับ  
ต้นๆที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน 
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก  
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง 
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน  
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ เทศบาลต าบลชนบท 
มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดย เปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถ  เสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอ
ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการจัด  ให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลต าบลชนบท  
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3. วัตถุประสงค ์ 
1) เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส าหรับบุคลากรและ  

ประชาชน  
2) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 

เป็นธรรม  
4. กลุ่มเป้าหมาย  

ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลต าบลชนบท  
5. วิธีด าเนินการ  

1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า  
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้
แจ้งเบาะแส และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) และจัดให้
มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า  เรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ  

2) ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา 
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  

3) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบโดย  
ทั่วกัน  

4) ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5) รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

เทศบาลต าบลชนบท 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  

ผลผลิต  
มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยส าหรับ           

ผู้ร้องเรียน  
ผลลัพธ์  
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจาก 

จ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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                   ภาคผนวก   
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