
ปกหน้า

แผนปฏบิัตกิารป้องกนัการทุจริต 
เพ่ือยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของเทศบาลตาํบลนครชยัศรี (พ.ศ. 2566 – 2570) 



  

 
ก 

 

คํานํา 
 

 เทศบาลตําบลนครชัยศรีได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจนแสดง
ให้เห็นถึงเจตจาํนงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อัน
จะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นและศรัทธาในการทํางานของหน่วยงานมากย่ิงขึ้น 
 เทศบาลตําบลนครชัยศรีได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนําหลักธรรมาภิบาลสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 บทนํา ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดทําแผน 
 ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการใน 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมทั้งสิ้นจํานวน 30 โครงการ ดังน้ี 
  มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จํานวน 10 โครงการ 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จํานวน 12 โครงการ 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จํานวน 3 โครงการ 
  มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จํานวน 5 โครงการ 
 ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 เทศบาลตําบลนครชัยศรีหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตําบลนครชัยศรี จะเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยขับเคลื่อน
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนําไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่
กําหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 เทศบาลตําบลนครชัยศรี
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ส่วนที่ 1 
บทนํา 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 
ลําดับ 
ที่ 

ขั้นตอน 
การดําเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 การบริหารงานของ
หน่วยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบคุลากร 

1. ผู้บริหารดําเนินการตาม
น โ ย บ า ย ข อ ง ต น เ อ ง 
แทรกแซงการปฏิบั ติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงอาจขัดต่อ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
2. บุคลากรของหน่วยงาน
ปฏิบั ติ ตามนโยบายของ
ผู้ บ ริ ห า ร  โ ด ย ไ ม่ มี
กฎระเบียบรองรับ 
3. บุคลากรของหน่วยงาน
ไม่ใ ห้ความสําคัญกับการ
ปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัว
มาทําท่ีทํางาน ขาดความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 1. โครงการส่งเสริมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 
2. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการ
นํ า ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
บริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
3. มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้ อ งกั นก า ร ทุ จ ริ ต เ พ่ื อยก ระ ดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
4. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรของ
หน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน 
5. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล
ตําบลนครชัยศรี 
6. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้าน
การทุจริต 
7. มาตรการประเมินความคุ้มค่าใน
การบริหารงานของหน่วยงาน 

2 การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย 
โ อ น  เ ลื่ อ น ตํ า แ ห น่ ง /
เ งิ น เ ดื อ น  แ ล ะ ก า ร
มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม 
เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการ
เรียกรับเงินเพ่ือให้ได้รับการ
แต่งต้ังหรือเลื่อนตําแหน่ง 

ปานกลาง 1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร
และ พัฒนาท รัพย ากรบุ ค คลแก่
สาธารณะ 
2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
4. มาตรการนําผลการประเมินความ
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ลําดับ 
ที่ 

ขั้นตอน 
การดําเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

พึ ง พ อ ใ จ ขอ งป ร ะ ช า ชน ในก า ร
ให้บริการมาใช้ในการเลื่อนข้ัน เลื่อน
เงินเดือน ของบุคลากร 
 

3 ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 
งบประมาณ การจัดซ้ือจัด
จ้าง การบริหารพัสดุ และ
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

1 .  ก า รบ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 
งบประมาณ การจัดซ้ือจัด
จ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่
เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ท่ี
เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่
เกิดประโยชน์กับราชการ  
 
 
 
 
 
2. นําทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน
ตน 

สูง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปานกลาง 
 

1. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 
2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัด
จ้างประจําปี 
3. มาตรการป้องกันผลประโยชน์  
ทับซ้อนของหน่วยงาน 
4. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ท่ี ไ ม่ ส ม ค ว ร  ผิ ด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
6. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
7. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

4 การให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 

1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน
ตามลําดับ อันเนื่องมาจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ
การให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง
กลุ่ม หรือมีการติดสินบน
เพ่ือให้ได้คิวเร็วข้ึน 
2. มีการเรียกรับเงินพิเศษ
จ า ก ผู้ ข อ รั บ บ ริ ก า ร
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
ป ก ติ  เ พ่ื อ แ ล ก กั บ ก า ร
ให้บริการ หรือการพิจารณา
อนุมัติอนุญาติ 
3. ให้บริการไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน  เ ช่ น  ใช้ เ วลา
ให้บริการนานกว่าท่ีกําหนด
ไว้   

สูง 1. มาตรการ NO Gift Policy
2. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
4. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน 
“บริการเป็นเลิศ” 
5. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Service) 
6. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ
รับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของหน่วยงาน 
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2. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์

ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กําหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนด
ตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้นําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดเป็นตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานท่ี
เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 
- 2570) ได้กําหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ . 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า 57 คะแนน และ
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป   

 องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจําปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 35 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อนให้ได้เห็น
ว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญย่ิงในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหน่ึงในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือ
เป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปราศจากการทุจริต นําเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความย่ังยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลัก
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แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 ดังน้ัน เทศบาลตําบลนครชัยศรี จึงให้ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไป
กับการป้องกันการทุจริต โดยได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและนําไปสู่การปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตําบลนครชัยศรี      (พ.ศ. 2566 – 2570) 
อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่กําหนดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานท่ี
เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมี
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้
คะแนนไม่ตํ่ากว่า 57 คะแนน   

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน 
(1) เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลตําบลนครชัยศรีต่อสาธารณชน  

  (2) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลตําบลนครชัยศรีเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(4) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลนครชัยศรีที่มีประสิทธิภาพ 
เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

4. เป้าหมาย 

 (1) คดีทุจริตของเทศบาลตําบลนครชัยศรีลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570  
 (2) เทศบาลตําบลนครชัยศรีมีคะแนน ITA เพ่ิมขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) 
ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ITA) /เทศบาลตําบลนครชัยศรีผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 
คะแนนขึ้นไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ผ่านเกณฑ์ ITAแล้ว) 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
จํานวนคดีทุจริตลดลง 
(คํานวณจากปี 2565) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50

คะแนน ITA 65 คะแนน 70 คะแนน 75 คะแนน 80 คะแนน 85 คะแนน
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5. ประโยชน์ของการจัดทําแผน 
(1) ผู้บริหารเทศบาลตําบลนครชัยศรีได้แสดงเจตจํานงสุจริตต่อสาธารณชน  

  (2) เทศบาลตําบลนครชัยศรีมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตสํานึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เทศบาลตําบลนครชัยศรีมีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้  

(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลนครชัยศรีที่มีประสิทธิภาพ 

เข้มแข็ง และลดการทุจริต 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตําบลนครชัยศร ี

 

เทศบาลตําบลนครชัยศรีได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจํานวน 29 โครงการ ดังนี้  

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้ องถิ่ น  และฝ่าย
ประจําขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

1) โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
2) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลตําบลนครชัยศรี” 
4) โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
5) โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
6) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
 

-
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

15,000 
 
- 
 

-
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

15,000 
 
- 
 

-
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

15,000 
 
- 
 

-
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

15,000 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

15,000 
 
- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 1.2 การเสริมสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

7) โครงการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
8) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 
9) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 

10,000
 
- 
- 
 

10,000
 
- 
- 
 

10,000
 
- 
- 
 

10,000
 
- 
- 
 

10,000 
 
- 
- 
 

 

รวม จํานวน 9 โครงการ 25,000 บาท 25,000 บาท 25,000 บาท 25,000 บาท 25,000 บาท  
2. การบริหาร
ราชการด้วยความ
โปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

10) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน 
11) มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 

-
 
- 
 

-
 
- 
 

-
 
- 
 

-
 
- 
 

- 
 
- 
 

 

 2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส 

12) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ใน   
การบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตําบลนครชัยศรีด้วยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
13) มาตรการ NO Gift Policy 
14) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
15) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
16) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
17) โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
18) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

-
 
 
- 
- 
- 

30,000 
 

- 
- 

-
 
 
- 
- 
- 

30,000 
 

- 
- 

-
 
 
- 
- 
- 

30,000 
 

- 
- 

-
 
 
- 
- 
- 

30,000 
 

- 
- 

- 
 
 
- 
- 
- 

30,000 
 

- 
- 

 

2.3 มาตรการลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

19) โครงการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
20) โครงการจัดทํามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
21) มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 

-
- 
- 

-
- 
- 

-
- 
- 

-
- 
- 

- 
- 
- 

 

 รวม จํานวน 12 โครงการ 30,000 บาท  30,000 บาท  30,000 บาท  30,000 บาท  30,000 บาท  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

22) โครงการจัดเวทีประชาคม
23) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของ
เทศบาลตําบลนครชัยศรี 
 

20,000
- 
 

20,000
- 
 

20,000
- 
 

20,000
- 
 

20,000 
- 
 

 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

24) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตําบล   
นครชัยศรี 
 

- - - - -  

รวม จํานวน 3 โครงการ 20,000 บาท 20,000 บาท 20,000 บาท 20,000 บาท 20,000 บาท  
4. การยกระดับกลไก
การตรวจสอบการ
ดําเนินงานของอปท. 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต 

25) โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี
26) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

-
- 
 

-
- 
 

-
- 
 

-
- 
 

- 
- 
 

 

4.2 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

27) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สําหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
28) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

15,000
 
- 

15,000
 
- 

15,000
 
- 

15,000
 
- 

15,000 
 
- 

 

4.3 มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

29) มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 

-
 

-
 

-
 

-
 

- 
 

 

รวม จํานวน 5 โครงการ 15,000 บาท 15,000 บาท 15,000 บาท 15,000 บาท 15,000 บาท  

รวมทั้งสิ้น จํานวน 29 โครงการ 90,000 บาท 90,000 บาท 90,000 บาท 90,000 บาท 90,000 บาท  
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ส่วนที่ 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
################################################################################ 

มิติท่ี 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจรติ 
################################################################################ 
 

1.1 การเสริมสร้างจิตสาํนึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝา่ยบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 

1.1.1 เสริมสรา้งจิตสาํนึกและความตระหนกัในการปฏิบติัราชการตามอํานาจหน้าที่ และการ
ประพฤติตนตามประมวลจรยิธรรม 

ลําดบัท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน สําหรับ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติ
หน้าที่การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจํามักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความ
ชํานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม จึงส่งผลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกระทําผิดกฎหมายระเบียบต่างๆ  ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  
 ดังน้ัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย รวมท้ังเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน สําหรับ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
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3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
 3) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลนครชัยศรี จํานวน 18 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
 2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดเตรียมการดําเนินโครงการ 
 3) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง
สําหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 4) จัดทําเอกสารส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 5) อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 15,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
10. ผลผลิต,ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องสําหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี 
 2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ทําแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 
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 ผลลัพธ์ 
 เทศบาลตําบลนครชัยศรีมีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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ลําดบัท่ี 2 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจําเป็นต้องดําเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
เพ่ือให้การบริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
 3) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 18 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดําเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร  
 2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง
สําหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องสําหรับบุคลากร 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เป็นต้น  
 4) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
 5) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องสําหรับ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ราย
ไตรมาส) 
 2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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ลําดบัท่ี 3 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลนครชัยศร”ี 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่เทศบาลตําบลนครชัยศรีได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลนครชัยศรี โดย
กําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งการกระทํา นอกจากน้ี สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดให้
ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็น
แนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาล
ตําบลนครชัยศรีจึงได้จัดทํามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบล      
นครชัยศรี” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 2) เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ของเทศบาลตําบลนครชัยศรี เพ่ือให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3) เพ่ือทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเช่ือถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4) เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคม ตามลําดับ 
 5) เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 88 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการต่อผู้มีอํานาจ 
 2) กําหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสําหรับบุคคลในองค์กรและ
สาธารณชน 
 3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่กําหนด 
 4) ดําเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่กําหนด 
 5) ดําเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชน
ให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง 
กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่กําหนด) 
 6) ประเมินและติดตามผลการดําเนินการ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
  2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล)  
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
นครชัยศรีปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลนครชัยศรี (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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1.1.2 เสริมสรา้งจิตสาํนึกและความตระหนกัในการยึดม่ันผลประโยชนส์ว่นรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน ที่จะไม่กระทําการอันเปน็การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชนท์ับซ้อน 

 

ลําดบัท่ี 4 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตําบลนครชัยศร ี
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเร่ืองเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่าน้ีเป็นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 ดังน้ัน เทศบาลตําบลนครชัยศรีจึงได้ดําเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตําบล
นครชัยศรี เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 2) เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตําบลนครชัยศรี 
 3) เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลนครชัยศรี มีจิตสํานึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงานของเทศบาลตําบลนครชัยศรี จํานวน 32 คน 
5. วิธีการดําเนินการ 
 1) จัดต้ังคณะทํางาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของตําแหน่งต่างๆ 
 2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทํา
ร่างคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) จัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแนว
ทางการดําเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 4) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดทําคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 5) จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
 6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
และสาธารณะชนให้รับทราบ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) พนักงานของเทศบาลตําบลนครชัยศรีมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อยละ 80 
ของจํานวนพนักงานฯ (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้) 

2) มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จํานวน 1 ชุด  
3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง 

(เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน) 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานของเทศบาลตําบลนครชัยศรีมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
(สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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1.1.3 เสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
 

ลําดบัท่ี 5 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝกึอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อ
เสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
2. หลักการและเหตุผล  
 การดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนําไปสู่การทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและความสําเร็จขององค์กร
อย่างย่ังยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  

เทศบาลตําบลนครชัยศรีจึงได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตสํานึกให้บุคลากร
ตระหนักในการเป็นข้าราชการท่ีมีเกียรติ ศักด์ิศรี รู้จักความพอเพียง เป็นลําดับที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม 
ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม อันจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมท้ังสร้างจิตสํานึกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมในการทํางานอันจะนําไปสู่การทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและความสําเร็จขององค์กรอย่างย่ังยืน จึงได้
กําหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําหลักคุณธรรม จริยธรรม
มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  

2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตําบลนครชัยศรี จํานวน 51 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) กําหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวข้อการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
 5) ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการท่ีกําหนด 
 6) รายงานผลการดําเนินการ 
 7) เผยแพร่การดําเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ 
 15,000 บาท       
8. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง 
2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและ

การปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 บุคลากรนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรสุจริตในหน่วยงาน (สํารวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล) 
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ลําดบัท่ี 6 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กําหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

ดังน้ัน เทศบาลตําบลนครชัยศรีจึงได้กําหนดดําเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตขึ้น เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลตําบลนครชัยศรีมีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต สอดส่อง
เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการกระทําการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะนําไปสู่การเป็นองค์กรที่ปลอดทุจริตใน
ที่สุด 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 2) เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา พนักงาน
ทั่วไป เฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา พนักงานท่ัวไป ของ
เทศบาลตําบลนครชัยศรี จํานวน 88 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการและขออนุมัติต่อผู้มีอํานาจ 
 2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือกําหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล 
 3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เก่ียวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต  
 4) นําข้อมูลที่ได้มาจัดทําเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบที่กําหนด (เช่น แผนพับ จดหมาย
ข่าว วีดิทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 
 5) ดําเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางและช่องทางที่กําหนด 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
 1) มีการเผยแพร่ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจํานวนอย่างน้อย 5 เรื่องขึ้นไป 
 2) คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา พนักงานทั่วไป      
มีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา พนักงานทั่วไป        
เฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนกัแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
 

 1.2.1 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ลําดบัท่ี 7 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสําคัญกับการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสํานึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสํานึกความซื่อสัตย์สุจริต 
ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดย
อาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทําผิดหรือผู้กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ดังน้ัน เทศบาลตําบลนครชัยศรีจึงได้ดําเนินโครงการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน 
 2) เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจําวัน  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลนครชัยศรี จํานวน 50 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) กําหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวข้อการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
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 5) ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการท่ีกําหนด 
 6) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 10,000  บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง 
 2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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1.2.2 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
 

ลําดบัท่ี 7 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลตําบลนครชัยศรีให้ความสําคัญในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน
มากที่สุด ทั้งน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้มีคณะกรรมการชุมชน เข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ ทําหน้าที่ในการ
ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนๆ  

เน่ืองจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกต้ังจากประชาชนในแต่ละชุมชน ต้องอุทิศเวลา 
แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ดังน้ัน เทศบาลตําบลนครชัยศรีจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการ
มอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการชุมชนมาด้วยดี จนครบวาระการดํารงตําแหน่ง  
 2) เพ่ือยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์และแบบอย่างที่ดี
ต่อสังคมให้มีขวัญและกําลังใจ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะกรรมการชุมชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลนครชัยศรี 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) ตรวจสอบรายช่ือของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
 2) จัดทําประกาศเกียรติคุณ เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ 
 3) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน 
 4) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 4 ปี 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ร้อยละ 100 
 ผลลัพธ์ 
 1) มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
 2) ประชาชนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีขวัญกําลังใจ และมีจิตสํานึกบําเพ็ญประโยชน์
สาธารณะในทอ้งถิ่น 
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ลําดบัท่ี 9 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลนครชัยศร ี
2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสําคัญ
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดํารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสําคัญของการทําความดี ดังน้ัน เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานท่ีมีความต้ังใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทําความดีอย่างต่อเน่ืองเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตําบล
นครชัยศรี ผู้ที่ทําคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลนครชัยศรี อย่างสม่ําเสมอ 
เทศบาลตําบลนครชัยศรีจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริต
แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมของเทศบาลตําบลนครชัยศรีโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทํา
คุณประโยชน์ และควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบล    
นครชัยศรี 
 2) เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลตําบลนครชัยศรี ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 3) เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตําบล          
นครชัยศรีมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลนครชัยศรี  
 2) ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
5. วิธดํีาเนินการ 
 1) จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือก
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
 2) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทําความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
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 3) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
 4) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบล     
นครชัยศรี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตําบลนครชัยศรี มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่า
ของการประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม  
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################################################################################# 
มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปรง่ใส 

################################################################################# 
2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการดําเนินงาน 

ลําดบัท่ี 10 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศนูย์ข้อมูลข่าวสารเพือ่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  
 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลนครชัยศรี จึงได้มี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดําเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 2) เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสําหรับประชาชน 
 3) เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 4) เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
นครชัยศรี 
4. กลุ่มเป้าหมาย  
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดต้ังคณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือดําเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    
 2) แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 3) จัดต้ังหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมี
การแสดงข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
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 5) จัดทําข้อมูลแสดงการดําเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลนครชัยศรีเพ่ือเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ําเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง 
การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับที่กําหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมูล หรือรับฟังคําติชม/แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การให้บริการ เช่น  
  - มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทําการ  
  - แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ
สอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น  
  - มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดต้ังศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความ
คิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น  
 7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 9) จัดทํารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีจํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลนครชัยศรีให้มีข้อมูล 

ที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบสํารวจ

ความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
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 2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ลําดบัท่ี 11 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพรข่้อมูลสาธารณะของ
เทศบาลตําบลนครชัยศรี 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลนครชัยศรีมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และ
การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การท่ีเทศบาลตําบล     
นครชัยศรีจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังน้ันเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลนครชัยศรีได้ จึงได้จัดทํามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการ
กํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตําบลนครชัยศรีเพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่กําหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กําหนดไว้  เช่น 
ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ     
จัดจ้าง ฯลฯ 
 2) เพ่ือกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กําหนด  

3) เพ่ือกํากับติดตามหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

4) เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 สํานัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ในเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดต้ังคณะทํางานจัดทํามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
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2) ประชุมคณะทํางานฯ  
2.1) กําหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือกํากับติดตามหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ

เทศบาลตําบลนครชัยศรี ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้
เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่
หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังน้ี 
  2.1.1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูล
ผู้บริหาร อํานาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ข่าว
ประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  

2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดําเนินงาน รายงานการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานประจําปีรอบ 6 เดือน รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปี คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ E – Service  

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี รายงาน
การกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีรอบ 6 เดือน รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต และการ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

2.2) กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับติดตามหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน  

3) ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 

4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาล
ตําบลนครชัยศรีให้ผู้บริหารทราบ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังน้ี 

   - ข้อมูลพ้ืนฐาน 
   - การบริหารงาน 
   - การบริหารเงินงบประมาณ 
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   - การส่งเสริมความโปร่งใส 
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กําหนดไว้   

 3) กํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับที่กําหนด  

4) กํากับติดตามหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ตํ่ากว่า

ร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
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2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
 2.2.1 การแสดงเจตนารมณใ์นการปฏิบัติหน้าที่และบรหิารงานด้วยความซ่ือสัตย์สจุริต เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลของผูบ้รหิาร 

 

ลําดบัท่ี 12 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนําหลกัคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
เทศบาลตําบลนครชัยศรีด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลนครชัยศรีเล็งเห็นถึงความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกท่ีสําคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้ง
ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึงได้มีการดําเนินการจัดทํามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตําบลนครชัยศรีด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส  
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารเทศบาลตําบลนครชัยศรีแสดงเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ใน
การบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

2) เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของเทศบาลตําบลนครชัยศรีสู่การรับรู้ของสาธารณชน  

3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาล
ตําบลนครชัยศรี 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  
 2) ประชาชน 
5. วิธีดําเนนิการ 
 1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอํานาจ 
 2) กําหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
 3) จัดทําประกาศเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
 4) ผู้บริหารกําหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตฯ 
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 4) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กําหนด 
 5) จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 6) จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
 7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่กําหนด 
 8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 10) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์
 ผลผลิต 
 1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
 3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตําบล     
นครชัยศรี พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ ์
 เทศบาลตําบลนครชัยศรี มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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 2.2.2 การจัดทํามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

ลําดบัท่ี 13 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้กําหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทําตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหน่ึงในการพัฒนาเพ่ือนําไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
 อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้กําหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดําเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

เทศบาลตําบลนครชัยศรีเล็งเห็นถึงความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความสําคัญกับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตเป็นอย่างย่ิง จึงได้เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดทํามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
กระทําอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนําไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
2) เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตําบล

นครชัยศรีมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 
4. กลุ่มเปา้หมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบคุลากรของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
5. วิธีดําเนนิการ 
 1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดทํามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให”้ 
 2) จัดทําประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดําเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  
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 4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ใหแ้ก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนใหร้ับทราบโดยทั่วกัน 
 5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
 6) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์
 ผลผลิต 

1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จํานวน 1 ฉบับ 
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตําบลนครชัยศรีดําเนินการตาม

แนวทาง NO Gift Policy จาํนวนร้อยละ 100 (สํารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสํารวจ) 
 ผลลัพธ ์
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เรื่องสินบน 
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ลําดบัท่ี 14 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้กําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มี
อํานาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนําหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีน้ัน ต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเร่ิมมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม ตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 ดังน้ัน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ เทศบาลตําบลนครชัยศรีจึงได้จัด
ให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
 2) เพ่ือใหก้ารปฏิบัติงานบุคลากรมีรปูแบบ ขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3) เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 4) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสทิธิภาพได้คนดี 
คนเก่งเข้ามาทํางาน 
4. กลุ่มเปา้หมาย 
 เทศบาลตําบลนครชัยศรี 
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5. วิธีดําเนนิการ 
 1) ผู้บริหารกําหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคณุธรรม ตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ 
 2) จัดประชุมหน่วยงานช้ีแจงบทบาทอํานาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
 3) จัดต้ังคณะทํางานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวม
ความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร 
 5) คณะทํางานพิจารณากําหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
  - มาตรการป้องกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทํางาน
ส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ 
  - มาตรการนําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อน
ขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
  - มาตรการการนําผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร (ITA) มาใช้ในการ
เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
  - มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งต้ังให้เป็น
พนักงาน 
  - มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 
  ฯลฯ 
 6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 7) ดําเนินการตามมาตรการ 
 8) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลพัธ ์
 ผลผลิต 
 - มมีาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จํานวน 1 มาตรการ 
 ผลลัพธ ์
 - ข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลนครชัยศรีลดลง 
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ลําดบัท่ี 15 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กําหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
รวมท้ัง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้
กําหนดการดําเนินการเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
 ทั้งน้ี เทศบาลตําบลนครชัยศรี ให้ความสําคัญกับการดําเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการดําเนินการที่
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดทํา “มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของเทศบาลตําบลนครชัยศรี” 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 2) เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทํามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
 2) จัดทําประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาล
ตําบลนครชัยศรี และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 3) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 4) ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5) ดําเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
 6) รายงานผลการดําเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จํานวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ์ 
 จํานวนข้อร้องเรียนเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
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ลําดบัท่ี 16 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพงึพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล 
นครชัยศร ี 
2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้กําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มี
อํานาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนําหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  ทั้งน้ี
การเพ่ิมขึ้นของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ได้มากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการดําเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้าน
การให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดทําโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
 2) เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนของเทศบาลตําบล  
นครชัยศรี 
 3) เพ่ือสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ
เทศบาลตําบลนครชัยศรี 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้รบับริการในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลนครชัยศรี  
5. วิธีดําเนินการ 
 1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอํานาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังน้ี 
  1.1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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  1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
  1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2) จัดทําระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการใน
รูปแบบที่ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 
 3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน  

4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 

5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจาย
ข่าวเป็นต้น 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ 
 30,000 บาท      
8. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
 มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 
 จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลําดบัท่ี 17 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักการและเหตุผล 
 ประชาชนในพ้ืนที่เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ
ในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ 
โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคํานึงถึงการจัดทําบริการ
สาธารณะที่ครอบคลุมตามอํานาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการน้ันๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึง
การอนุมัติ อนุญาต และการใช้อํานาจอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย 
ระเบียบ และคํานึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือ
พวกพ้อง ทั้งน้ี ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพ้ืนที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกําหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา และอ่ืนๆ สอดคล้องกับ
มาตรา 8 แห่ง  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้
กําหนดให้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการ
ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังน้ัน เพ่ือให้เทศบาลตําบลนครชัยศรีมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล และอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดทําโครงการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือนําเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

2) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชน
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

3) เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น 
 4) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเช่ือมั่นใน
องค์กร  
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากร เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
กระบวนการทํางาน คุณภาพการปฏิบัติงาน และการบริการให้ดีขึ้น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประชุม
ให้บุคลากร และประชาชนทราบ 
 2) จัดให้มีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบต่างๆ ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน เพ่ือสร้าง
เกณฑ์มาตรฐานหรือมีเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
 3) จัดให้มีและปรับปรุงการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ใน
การดําเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  
 4) จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
 5) จัดให้มีสถานที่สําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องนํ้าสําหรับ     
ผู้พิการ 
 6) มีการนําระบบออนไลน์ มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน  
 7) จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการ
แก้ไข) กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติและให้บริการโดยไม่เป็นธรรม เช่น ทางหมายเลขโทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์ 
อีเมล์ เว็บไซต์ เป็นต้น 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
 ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
 ผลลัพธ์ 
 จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลําดบัท่ี 18 
 

1. ชื่อโครงการ  : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึงที่มี
อํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งน้ี การให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันมักจะประสบปัญหา
ด้านการอํานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเน่ืองมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็น
จํานวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่
เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบ มีการแซงคิว ซึ่งเป็นช่องทางหน่ึงในการทุจริต ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่
กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความ
จําเป็น และประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งน้ี ตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังน้ัน เทศบาลตําบลนครชัยศรี จึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
ให้บริการโดยจัดลําดับก่อน – หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการ
ประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสําหรบัผู้มาติดต่อราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มา
รับบริการ 
 2) เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 3) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 4) เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทําการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระทําการประพฤติ มิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลนครชัยศรี 
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5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการให้บริการ 
 2) ประชุมช้ีแจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 3) จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
 4) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามลําดับคิว 
 5) จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 6) สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือนํามาปรับปรุง 
แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ  
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการใช้บัตรคิวสําหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลําดับก่อนหลัง สําหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ไม่น้อยว่าร้อยละ 80 ของผู้มาขอรับ
บริการ (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
 2) การให้บริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ลดลง 
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 2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการ
บริการประชาชน รายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกรองส่วนท้องถ่ิน 
 

ลําดบัท่ี 19 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดให้การประกอบกิจการของ 
ประชาชนต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง ในการขออนุญาต 
ดําเนินการต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียว หรือหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้กําหนด 
ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จําเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทําให้เกิดความ
คลุมเครือ ไม่ชัดเจน อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก ดังน้ัน เพ่ือให้มีกฎหมายกลางที่มีหลักเกณฑ์
วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอ สถานที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียม 
อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยข้ันตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่ชัดเจน 
จึงจําเป็นต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่กําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้อง
จัดทํา “คู่มือสําหรับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้มีคู่มือสําหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง 
ราชการ พ.ศ. 2558 กําหนด  

2) เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจน
เก่ียวกับหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอ สถานที่
ให้บริการ  

3) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน  
4) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนและผู้รับบริการของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
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5. วิธีดําเนินการ 
 1) แต่งต้ังคณะทํางานในการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน  
 2) กําหนดกรอบเน้ือหาสาระในการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 
 3) จัดทําคู่มือสําหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืน
คําขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ เป็นต้น  
 4) ปิดประกาศคู่มือสําหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 5) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคู่มือสําหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนด เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
 2) จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลําดบัท่ี 20 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลนครชัยศรี ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และ
ความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคํานึงถึงการจัดทําบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตาม
อํานาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการน้ันๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการ
ใช้อํานาจอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคํานึงถึงความ
ถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งน้ี ต้องปฏิบัติ
ต่อประชาชนในพ้ืนที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยกด้าน 
เพศ ถิ่นกําหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา และอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง  พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กําหนดให้ส่วนราชการจะต้อง
ดําเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วน
ราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังน้ัน เพ่ือให้หน่วยงานมีการให้บริการประชาชนมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลอืกปฏิบัติ จึงได้จัดทําโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชน
เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

2) เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
 3) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตําบลนครชัยศรี  
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดต้ังคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
 2) จัดให้มีการประชุมคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
 3) จัดทําประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้
ให้บริการและประกาศให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
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 4) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด เช่น  
  - ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  - ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
 5) เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
หน่วยงาน เช่น 
  - จัดทําป้ายแสดงแผนภูมิขั้นตอน มาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุ
ผู้รับผิดชอบให้บริการในทุกกระบวนการ ณ จุดให้บริการ 
  - จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการให้บริการ
ประชาชน      
  - จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
 6) มีการติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานที่กําหนด โดยการประเมินความพึงพอใจใน
การให้บริการ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการให้บริการประชาชน 
 2) มีการเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบงาน
ให้บริการในทุกกระบวนการ ณ ที่ทําการและในเว็บไซต์หน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

2) จํานวนข้อร้องเรียนเก่ียวกับการให้บริการประชาชน ลดลง  
 
 
 
 



  

 
51 

 

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสนิใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือ
การดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดต่อชมุชนและ
ประชาชน 

ลําดบัท่ี 21 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของเทศบาลตําบลนครชัยศร ี
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึงที่มี
อํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของเองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งน้ี ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร 
ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างย่ิงต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหน่ึงของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้มีอํานาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหาร
กิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนําหลักการบริหาร
จัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
 ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมี
มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3) เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
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 4) เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลตําบลนครชัยศรี 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ เช่น คําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการ เป็นต้น 
 2) จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 3) จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตําบลนครชัยศรี มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 2) จํานวนข้อรอ้งเรียนการให้บริการ/จํานวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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################################################################################ 

มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
################################################################################ 
 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 3.1.1 การมีสว่นร่วมในการจัดทําแผนพฒันา การจัดทาํงบประมาณ 
 

ลําดบัท่ี 22 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลนครชัยศรีเห็นความสําคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและเท่า
เทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ 
ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลนครชัยศรีด้วยการจัดทํา
โครงการจัดเวทีประชาคมข้ึน เพ่ือจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการ
ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบลนครชัยศรี โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนา
ท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เก่ียวข้องในการดําเนินกิจการตาม
อํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
 2) เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3) เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 4) เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 6) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ชุมชน/หมู่บ้าน/ตําบล ในพ้ืนที่เทศบาลตําบลนครชัยศรี 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําคําสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการจัดเวทีประชาคม 
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 2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วม
ประชุมประชาคม เพ่ือกําหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ
สถานที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ช้ีนํา และครอบคลุมจํานวนประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่าง
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
 3) นําผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ผ่านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 4) ติดตามประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 20,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่างเสมอภาค และ
เท่าเทียมกัน   
 ผลลัพธ์  
 1) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 3) มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
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ลําดบัท่ี 23 
  

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลนครชัยศร ี
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลนครชัยศรี มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และ
การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การท่ีเทศบาลตําบล    
นครชัยศรีจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลนครชัยศรี ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทํางบประมาณของเทศบาลตําบลนครชัยศรี และร่วมดําเนินการโครงการ รวมทั้ง
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 2) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทําแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
 4) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนที่ของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
5. วิธีดําเนินการ 
         1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ ดังน้ี 
 1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจํานวนสัดส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ในการบริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
      - การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ  
      - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
      - การมีส่วนร่วมดําเนินการตามโครงการ 
 1.2) จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุงการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.4) หน่วยงานที่เก่ียวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
 1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป 
 1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 
 1.7) รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับวันเวลาและกําหนดการประชุมสภาท้องถิ่น  
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570   
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดทําแผน/โครงการต่างๆ  
 2) เทศบาลตําบลนครชัยศรีมีการแต่งต้ังภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ผลลัพธ์ 
 เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
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3.2 การรับฟังความคิดเหน็ การรับและตอบสนองเร่ืองรอ้งเรียน/ร้องทกุข์ของประชาชน 

 3.2.1 มีกระบวนการรบัฟังความคิดเหน็ของประชาชน ในการดําเนินกิจการ ตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถ่ิน 

 3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผา่นช่องทางที่
หลากหลาย 

 3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทกุข์ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 

ลําดบัท่ี 24 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตําบลนครชัยศร ี
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลนครชัยศรีเห็นความสําคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเร่ืองราวร้องทุกข์ 
และเร่ืองร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานบริการสาธารณะ
และการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จัดทํา
มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ
ติดตามผล และการแจ้งผลการดําเนินการเร่ืองร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม 
สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตําบลนครชัยศรี ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลตําบลนครชัยศรี 
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5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดต้ังคณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตําบลนครชัยศรี  
 2) ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3) คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังน้ี  
  3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
  - กําหนดให้มีการจัดต้ัง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
  - กํากับติดตามให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
  - กําหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา 
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
  - กําหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดําเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  - กําหนดให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดําเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเร่ืองร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
  3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดทําคู่มือหรือแนวทางดําเนินการต่อเร่ืองร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก
จะทําการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาดําเนินการ เป็นต้น 
  - กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
  - กําหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส  
  - จัดทําข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดทําข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเร่ืองร้องเรียน เช่น จํานวนเรื่อง เรื่องที่ดําเนินการแล้ว
เสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการ ฯลฯ  
 4) จัดทําคู่มือปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริต แนวทางดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
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      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 6) จัดทําฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกําหนดกําหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมขึ้นอีก  
 7) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 8) คณะทํางานฯ กํากับติดตามหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ดําเนินการตามมาตรการ 
 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 10) รายงานสรุปผลการดําเนินการเร่ืองร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้
ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รบัผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2) มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 4) มีการแจ้งผลการดําเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมท้ังมีช่องทาง
ในการติดตามเร่ืองร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 5) มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตําบลนครชัยศรี ให้สามารถ
ตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการท่ี
กําหนดไว้ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
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################################################################################ 

มิติท่ี 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
################################################################################ 
 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน 

 

ลําดบัท่ี 25 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี  
2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเก่ียวกับกิจกรรมการเพ่ิม
มูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คําปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเป็นส่วนประกอบ
สําคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ กําหนด โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังน้ัน การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
นครชัยศรี เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจนทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 2) เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอํานาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 3) เพ่ือนําผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ของความสําเร็จของงาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรในเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
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5. วิธีการดําเนินการ 
 1) จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ
ให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2) สอบทานความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสําคัญของเร่ืองที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 3) สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ของเทศบาลตําบลนครชัยศรี ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ
กําหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของงาน  และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลนครชัยศรี 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผลลัพธ์ 
 1) มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน 
 3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5 
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4.1.2 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน 
 

ลําดบัท่ี 26 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานน้ันๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางร่ัวไหลทําให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธ์ิผล ทั้งน้ี สาเหตุส่วนหน่ึงอาจเกิดจากการกําหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หน่ึงเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบ 
การควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2) เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3) เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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 4) เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลตําบลนครชัยศรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
5. วิธีดําเนินการ 

1) แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 

2) จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 

 (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
  (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน : ปค.4) 
  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
  (4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเก่ียวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
 4) นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทําการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลคําบลนครชัยศรี 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทําแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข 
 ผลลัพธ์ 
 1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
80 ในระดับมาก) 

2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 

3) การทุจริตเทศบาลตําบลนครชัยศรีลดลงร้อยละ 5 
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4.2 การสง่เสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้กําหนดไว้ 
 

ลําดบัท่ี 27 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องสําหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกต้ังมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเร่ืองขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่าน้ัน หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เง่ือนไขที่เก่ียวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  และทํ า ใ ห้การแก้ ไข ปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่ น 
ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า 
 ดังน้ัน เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนครชัยศรี เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการย่ืน
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
และแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
รวมท้ังกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืนๆที่
เก่ียวข้อง จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องสําหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนครชัยศรี ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ระเบียบกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนครชัยศรี ให้มีความพร้อมในองค์
ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
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5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการ/แผนงาน  
 2) กําหนดกรอบเน้ือหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องสําหรับ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 3) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดทํากําหนดการ ประสานวิทยากร จัดทําเอกสารประกอบการอบรม 
จัดเตรียมสถานที่ เชิญกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ  
 4) อบรมให้ความรู้ตามกําหนดการ 
 5) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
 6) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องสําหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
 2) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนครชัยศรี มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของจํานวนผู้เข้ารับการอบรม 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนครชัยศรี บริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
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4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร               
ตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

ลําดบัท่ี 28 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญย่ิงต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การต้ังกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
สําคัญที่ใช้สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บรรยากาศการทาํงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่ความ
โปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 
 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการ
พัฒนาองค์กร  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 
 2) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
5. วิธีการดําเนินงาน 
 1) จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม 



  

 
68 

 

 2) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้
ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง  
 3) แต่งต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
6. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) จัดอบรมให้ความรู้ที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การต้ังกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง  

2) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอํานาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 

ผลลัพธ์ 
 สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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4.3 มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 

 4.3.1 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
สําหรับผู้ร้องเรียน 

 

ลําดบัท่ี 29 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตของเทศบาล
ตําบลนครชัยศรี 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากย่ิงขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหาลําดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เน่ืองจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างย่ิง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลตําบลนครชัยศรี มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเร่ืองร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ดําเนินการจัดทํา
มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สําหรับบุคลากร
และประชาชน 
 2) เพ่ือให้การตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
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  2) ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 3) ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 4) ดําเนินการจัดทําและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) รายงานผลการดําเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นทราบ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสําหรับ       
ผู้ร้องเรียน 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจํานวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จํานวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 


