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ก 

คำนำ 
 

 เทศบาลตำบลประโคนชัยไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการ
ปองกันการทุจริตของหนวยงานใหมีความโปรงใสความสุจริต บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตลอดจนแสดง
ใหเห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม   
อันจะสงผลตอการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและศรทัธาในการทำงานของหนวยงานมากยิ่งข้ึน 

 เทศบาลตำบลประโคนชัยไดพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 
2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความ
ม่ันคงแหงชาติ และแผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสำหรับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงใหสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบดวย 3 สวน 
ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 บทนำ ประกอบดวย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงคของการจัดทำแผน เปาหมาย และประโยชนของการจัดทำแผน 
 สวนท่ี 2 ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณท่ีดำเนินการใน 5 ป 
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมท้ังสิ้นจำนวน 25ฦ โครงการ ดังนี้ 
  มิติท่ี 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต จำนวน 2 โครงการ 
  มิติท่ี 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส จำนวน 17 โครงการ 
  มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน จำนวน 3 โครงการ 
  มิติท่ี 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จำนวน 3 โครงการ 
 สวนท่ี 3 ประกอบดวย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 เทศบาลตำบลประโคนชัยหวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลประโคนชัย จะเปนสวนหนึ่งท่ีชวยขับเคลื่อน
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนำไปสูเปาหมายของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ        
ท่ีกำหนดไววา “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

         สำนักปลัดเทศบาล 
เทศบาลตำบลประโคนชัย 

สงิหาคม 2565



สารบัญ 
 

 หนา  

คำนำ  ก 
สวนท่ี 1 บทนำ  1 - 5 
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สวนท่ี 1 

บทนำ 
1. การประเมินความเส่ียงการทุจริตในองคกร 

ลำดับ 

ท่ี 

ข้ันตอน 

การดำเนินงาน 

ประเด็นความเส่ียงการทุจริต Risk 

Score 

มาตรการ 

ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

1 การนำรถราชการไปใชเพ่ือ
ประโยชนสวนตน 

1. การนำรถยนตสวนกลางของรัฐ
ไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน 
- การใชทรพัยสินของราชการเพ่ือ
ประโยชนธุรกิจสวนตัวโดยการนำรถ
ราชการมาใชประโยชนสวนตน 
- การควบคุมการใชรถราชการท่ีไม
เหมาะสมอาจสงผลใหสามารถนำ
ทรัพยสินสวนราชการไปใช  
ประโยชนอ่ืนนอกเหนือจากภารกิจ
ของทางราชการได 
- มีการเบิกคาน้ำมันเช้ือเพลิงและ
ทำการเบิกเกินกวาความเปนจริง 

ดี 1.มาตรการเสริมสรางความ
โปรงใสในการใชทรัพยสินของทาง
ราชการ 
2. มาตรการปองกันผลประโยชน
ทับซอนของเทศบาลตำบล     
ประโคนชัย 
- ใหผูท่ีเก่ียวของถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการใชและรักษารถยนตของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- ใหผูปฏิบัติมีแนวทางในการขอใช
รถไปในทิศทางเดียวกัน 
- รักษาผลประโยชนสวนรวมและ
กำชับเจาหนาท่ีผูรับผดิชอบและ  
ผูท่ีเก่ียวของถือปฏิบัติตาม 
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการใช
และรกัษารถยนตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินกรณีท่ี 
ตองการเปลีย่นเวลาการนำรถออก
ใหผูใชรถจดัทำบันทึกขอ
เปลี่ยนแปลงเวลากับผูท่ีมีอำนาจ
อนุมัต ิ
- กำชับผูไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาท่ีใหเปนปจจุบันและแจง 
พนักงานขับรถและบุคลากรของ
เทศบาลใหรับทราบวาจะตอง
ไดรับการอนุมัตจิากผูมีอำนาจ
กอนนำรถไปใช 
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ลำดับ 

ท่ี 

ข้ันตอน 

การดำเนินงาน 

ประเด็นความเส่ียงการทุจริต Risk 

Score 

มาตรการ 

ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

2 กระบวนการจดัซื้อจัดจาง
ครุภณัฑ 

2. กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
ครุภณัฑ 
- การจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตาม
ระเบียบจากการศึกษาขอมลูพบวา 
ปญหาท่ีกอใหเกิดความเสีย่งเกิด 
จากการท่ีบุคลากรหรือผูปฏิบัติไม
ทราบหรือยังขาดความเขาใจใน
ระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนขาดการ
พัฒนาทักษะและประสบการณท่ี
เก่ียวของในการปฏิบัติงาน 
- พิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาส
เสี่ยงตอการทุจริตหรือท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน 
- กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใช
เงินและมีชองทางท่ีจะทำประโยชน
ใหแกตนเองและพวกพอง 
- กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใช
ดุลพินิจของเจาหนาท่ีซึ่งมโีอกาสใช
อยางไมเหมาะสมคือมีการกำหนด
เง่ือนไขท่ีเอ้ือผลประโยชนใหกับ     
ผูเสนอราคาท่ีเปนพวกเดียวกัน 
- มีการอนุมัติใหซื้อสินคาคณุภาพ
ต่ำในราคาท่ีแพงเกินจริง 
- มีการกำหนดรายละเอียดขอมูล
จำเพาะท่ีเอ้ือใหกับผูคารายใดราย
หน่ึง หรือเปนรานคาท่ีคุนเคย 
- มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/
เงินบริจาคจากลูกคาของหนวยงาน 
ซึ่งสงผลตอการปฏบัิติหนาท่ีใน   
ดานการจดัซื้อครภุัณฑ 
- การใหขอมูลการจดัซื้อจัดจาง   
แกพรรคพวก/ญาติ เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชนในการประมูลหรือ  
การ ปกปดขอมลู 
- ใชประโยชนจากขอมูลภายใน  
เพ่ือประโยชนของตนเอง/พวกพอง 
- ใหความรูแกบุคลากรเพ่ือเนนย้ำ
และยดึถือขอบังคับวาดวย
จรรยาบรรณขาราชการและ
บุคลากรในเทศบาลตำบล        
ประโคนชัย 

พอใช 1. มาตรการปองกันผลประโยชน
ทับซอนของเทศบาลตำบล     
ประโคนชัย 
2. มาตรการ NO Gift Policy 
- ใหยึดพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
- ใหยึดระเบียบกระทรวง การคลัง 
วาดวยการจดัซื้อ จัดจางและการ
บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ใหยึดประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย 
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบรหิารงานบุคคลของ
เทศบาล 
- ในการจัดซื้อจัดจางผูมีหนาท่ี 
ดำเนินการตองไมเปนผูมสีวนได
สวนเสยีกับผูยื่นขอเสนอหรือ 
คูสัญญา 
- ไมเรียกรับผลประโยชนใด ๆ    
ท่ีกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน 
ท้ังจากผูจาง - ผูรับจาง 
- ไมรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/ 
เงินบริจาคท้ังท่ีเปนตัวเงิน และ 
ไมใชตัวเงินท่ีสงผลตอการปฏิบัติ
หนาท่ีหรือพวกพอง และเสยี
ผลประโยชนของทางราชการ 
- ไมใชตำแหนงหนาท่ีการทำงาน
ปฏิบัติหนาท่ีเอาผลประโยชน
ตัวเองหรือพวกพองและเสีย
ผลประโยชนของทางราชการ 
- วางตวัเปนกลางในการ 
ดำเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจดั
จาง อาทิ ไมกำหนดรายละเอียด
ขอมูลจำเพาะท่ีเอ้ือใหกับผูคาราย
ใดรายหน่ึง ไมกำหนดเง่ือนไขท่ี  
เอ้ือผลประโยชนใหกับผูเสนอ 
ราคาท่ีเปนเปนพวกเดียวกัน และ
ไมใหขอมูลการจดัซือ้จัดจางแก
พรรคพวก/ญาติเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชนในการประมลู  
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ลำดับ 

ท่ี 

ข้ันตอน 

การดำเนินงาน 

ประเด็นความเส่ียงการทุจริต Risk 

Score 

มาตรการ 

ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

3 การสงใชเงินยืม 3. การรบัคืนเงินยืม 
- การรับคืนเงินยืมเปนเงินสดแลว
ยกเลิกใบเสร็จรับเงินทำใหการ
รายงานการรับเงินประจำวันนอย 
กวาท่ีรับไวจริง 
- รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน   
แตไมนำเงินสดฝากธนาคารในวันน้ัน 
- เอ้ือประโยชนใหลูกหน้ีเงินยืมโดย
ไมทักทวงเมื่อถึงกำหนดระยะเวลา
ในการสงใชเงินยืม 
- สงเอกสารเพ่ือเคลียรเงินยืม      
ไมถูกตองครบถวน 

ดี 1. มาตรการปองกันผลประโยชน
ทับซอนของเทศบาลตำบล      
ประโคนชัย 
2. มาตรการ NO Gift Policy 
-ใหปฏิบัติงานตามระเบียบ 
ระเบียบกระทรวง มหาดไทยวา
ดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและท่ีแกไข 
เพ่ิมเตมิ 

 

2. หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตร
ชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ 
ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายดังกลาว โดยมียุทธศาสตรชาติ 
20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย ท่ีจะเปนแนวทางการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน ในป พ.ศ. 2580 กลาวคือ “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
เปาหมายในการพัฒนาประเทศให “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง 
สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
ท้ังการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กำหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนด
ตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพ่ือใหบรรลุผลดังกลาว จึงไดนำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเปนตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงาน    
ท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดยในระยะท่ี 2          
(พ.ศ. 2566 - 2570) ไดกำหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 57 คะแนน   
และหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป   
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 องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพรผลคะแนนดัชนี
การรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจำป 2564 ผลปรากฏวาประเทศไทยได 35 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยูในอันดับท่ี 110 โลก ซ่ึงลดลงจากป 2563 ยอมสะทอนใหได    
เห็นวาประเทศไทยยังตองแกไขปญหาการทุจริตอยางเรงดวน  

โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวน 7,850 แหง ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐ
ภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจาย
อำนาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย      
เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 
ถือเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนำไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ปราศจากการทุจริต นำเงินงบประมาณมาพัฒนาทองถ่ินของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน
อยางแทจริงแลว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืน รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยยึดหลัก
แหงการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครอง   
สวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหา     
ในระดับพ้ืนท่ี สวนการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทำไดเทาท่ีจำเปนตามกรอบกฎหมายกำหนด 
และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

 ดังนั้น เทศบาลตำบลประโคนชัย จึงใหความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู  
ไปกับการปองกันการทุจริต โดยไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและนำไปสูการปฏิบัติใหมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลประโคนชัย (พ.ศ. 2566 – 2570)    
อันจะสงผลตอการขับเคลื่อนใหบรรลุคาเปาหมายของแผนแมบทฯ ท่ีกำหนดไววา ในป พ.ศ. 2570 หนวยงาน  
ท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป รวมท้ังประเทศไทยตองมี
คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได
คะแนนไมต่ำกวา 57 คะแนน   

 

3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 

(1) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารเทศบาลตำบลประโคนชัยตอสาธารณชน  
  (2) เพ่ือสรางวัฒนธรรมสุจริตโดยการเสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน 
ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

(3) เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตำบลประโคนชัยเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลเปดเผย 
โปรงใส และตรวจสอบได  

(4) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริต             
ใหสอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
เขมแข็ง และลดการทุจริต 
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4. เปาหมาย 

 (1) คดีทุจริตของเทศบาลตำบลประโคนชัยลดลง รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2570  
 (2) เทศบาลตำบลประโคนชัยมีคะแนน ITA เพ่ิมข้ึนและผานเกณฑการประเมิน ITA (90 คะแนน     
ข้ึนไป) และมีคะแนน ITA 95 คะแนนข้ึนไป ในป พ.ศ. 2570  

คาเปาหมาย ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 

จำนวนคดีทุจริตลดลง 
(คำนวณจากป 2565) 

รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 50 

คะแนน ITA 91 คะแนน 92 คะแนน 93 คะแนน 94 คะแนน 95 คะแนน 
 

5. ประโยชนของการจัดทำแผน 

(1) ผูบริหารเทศบาลตำบลประโคนชัยไดแสดงเจตจำนงสุจริตตอสาธารณชน  
  (2) เทศบาลตำบลประโคนชัยมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองคกรมีจิตสำนึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถ่ิน ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบ  

(3) เทศบาลตำบลประโคนชัยมีการบริหารราชการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เปดเผย โปรงใส    
และตรวจสอบได  

(4) ประชาชนมีสวนรวมในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริตของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

เขมแข็ง และลดการทุจริต 
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สวนท่ี 2 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลประโคนชัย 
 

เทศบาลตำบลประโคนชัยไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบดวย 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจำนวน 25 โครงการ ดังนี้  

 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  

หมาย

เหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. การสราง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสรางจิตสำนึก
และความตระหนักแกบุคลากร
ทั้ งขาราชการการเมืองฝาย
บริหาร ขาราชการการเมือง
ฝ ายสภาท อ งถิ่ น  และฝ าย
ประจำขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

1 มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล
ตำบลประโคนชัย” 
2 โครงการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต 
 

0 
 
0 
 
 
 

0 
 
0 
 
 
 

0 
 
0 
 
 
 

0 
 
0 
 
 

0 
 
0 
 
 

 

 1.2 การเสริมสรางจิตสำนึก
แ ล ะ ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก แ ก
ป ระชาชน ทุ กภ าคส วน ใน
ทองถิ่น 

       

 1.3 การสรางจิตสำนึกและ
ความตระหนั กแก เด็กและ
เยาวชน 

       

 รวม จำนวน 2 โครงการ  จำนวน 0 บาท  จำนวน 0 บาท  จำนวน 0 บาท  จำนวน 0 บาท  จำนวน 0 บาท  
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มิต ิ

 

ภารกิจตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  

หมาย

เหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการดวยความ
โปรงใส 

2.1 การเปดเผยขอมูล
สาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 

3 มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเพื่อเผยแพรขอมูล
ขาวสารแกประชาชน 
4 มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพรขอมูล
สาธารณะของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

0 
 
0 
 

0 
 
0 
 

0 
 
0 
 

0 
 
0 
 

0 
 
0 
 

 

 2.2 มาตรการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใส 

5 มาตรการแสดงเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารเทศบาลตำบลประโคนชัยดวยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
6 มาตรการ NO Gift Policy 
7 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบล      
ประโคนชัย 
8 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน” 
9 มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
10 โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการใชทรัพยสินของทางราชการ 
11โครงการ “บริการเปนเลิศ กอเกิดความประทับใจ” (ยกระดับ
มาตรฐานการใหบริการตามหลักธรรมาภิบาล) 
12  โครงการพัฒ นาระบบการให บ ริก ารประชาชนผ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-Service) 
13 มาตรการจัดทำแผนปฏิบั ติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส 

0 
 
 
0 
 
0 
0 
 
0 
 
0 

0 
 
 
0 
 
0 
0 
 
0 
 
0 

0 
 
 
0 
 
0 
0 
 
0 
 
0 

0 
 
 
0 
 
0 
0 
 
0 
 
0 

0 
 
 
0 
 
0 
0 
 
0 
 
0 

 

 2.3 ม า ต ร ก า ร ล ด ก า ร ใช
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

14 มาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
15 กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบล
ประโคนชัย” 
16 โครงการจัดทำคูมือสำหรับประชาชนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
17 โครงการจัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาที่
เทศบาลตำบลประโคนชัย 
18 โครงการจัดทำมาตรฐานการใหบริการประชาชน 
19 มาตรการออกคำส่ังมอบหมายของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

 
0 
0 
 
0 
0 
0 

 
0 
0 
 
0 
0 
0 

 
0 
0 
 
0 
0 
0 

 
0 
0 
 
0 
0 
0 

 
0 
0 
 
0 
0 
0 

 

 รวม จำนวน 17 โครงการ จำนวน 0 บาท จำนวน 0 บาท จำนวน 0 บาท จำนวน 0 บาท จำนวน 0 บาท  
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มิต ิ

 

ภารกิจตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  

หมาย

เหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

3. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน 

3.1 การสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

20 โครงการจัดเวทีประชาคม 
21 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกจิการของ
เทศบาลตำบลประโคนชัย 
 

30000 
 

30000 
 

30000 
 

30000 
 

30000 
 

 

 3.2 การรับฟงความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเร่ือง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน 

22 มาตรการจัดการเร่ืองราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตำบล    
ประโคนชัย 
 

0 0 0 0 0  

 3.3 สงเสริมการมสีวนรวมของ
ภาคประชาชน และบูรณาการ
ทุกภาคสวนเพือ่ตอตานการ
ทุจริต 

       

 รวม จำนวน 3 โครงการ  จำนวน 30000บาท จำนวน 30000บาท จำนวน 30000บาท จำนวน 30000บาท จำนวน 30000บาท  

4. การยกระดับกลไก
การตรวจสอบการ
ดำเนินงานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารความ
เส่ียงการทุจริต 

23 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 

 4.2 การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

       

 4.3 มาตรการจดัการเร่ือง
รองเรียนการทุจริต 

24 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริตของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
25 มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

0 
 
0 

0 
 
0 

0 
 
0 

0 
 
0 

0 
 
0 

 

 รวม จำนวน 3 โครงการ  จำนวน 0 บาท จำนวน 0 บาท จำนวน 0 บาท จำนวน 0 บาท จำนวน 0 บาท  

รวมทั้งส้ิน จำนวน 25 โครงการ จำนวน 30000บาท จำนวน 30000บาท จำนวน 30000บาท จำนวน 30000บาท จำนวน 30000บาท  
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สวนท่ี 3  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

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

มิติที่ 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต 
################################################################################ 

 

1.1 การเสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ

การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

1.1.1 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ี และการประพฤติ

ตนตามประมวลจริยธรรม 

ลำดับที ่1 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลประโคนชัย” 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีเทศบาลตำบลประโคนชัยไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลประโคนชัย โดยกำหนด
กลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว 
ใหถือวาเปนการกระทำผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกำหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทำ นอกจากนี้ 
สำนักงาน ก.พ. ไดกำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณี
การใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกำหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหา
ประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตำแหนงหนาท่ีและไมกระทำการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและ
ประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินควรนำแนวทางการดำเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน เทศบาลตำบล    
ประโคนชัยจึงไดจัดทำมาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลประโคนชัย”     
ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจำทุกระดับนำไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต     
มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 
3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเปนเครื่องมือกำกับความประพฤติของขาราชการใหมีความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจนและเปนสากล 
 2) เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ ท้ังในระดับองคกร ระดับบุคคลและ
เปนเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานดานตางๆ ของเทศบาลตำบลประโคนชัย เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
 3) เพ่ือทำใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
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 4) เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอำนาจในขอบเขต 
สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอสังคม 
ตามลำดับ 
 5) เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบตัิงาน 
4. กลุมเปาหมาย 

 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจางท่ัวไป จำนวน 60 คน 
5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการตอผูมีอำนาจ 
 2) กำหนดแนวทาง รูปแบบ และชองทางในการเผยแพรประมวลจริยธรรมสำหรับบุคคลในองคกรและ
สาธารณชน 
 3) ประสานงานบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดำเนินการตามแนวทางและรูปแบบท่ีกำหนด 
 4) ดำเนินการเผยแพรประมวลจริยธรรมเพ่ือใชเปนคานิยมสำหรับองคกร ขาราชการทุกคนพึงยึดถือ       
เปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบงัคับอ่ืนๆ ตามแนวทางและรูปแบบท่ีกำหนด 
 5) ดำเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรม เปดเผยเปนการท่ัวไปแกสาธารณชนใหมี
สวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กำหนดใหขอมูล
ขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไว
ใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540     
ตามแนวทางและรูปแบบท่ีกำหนด) 
 6) ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ 

 สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีการเผยแพรประมวลจริยธรรม อยางนอย 3 ชองทาง 
  2) คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจางท่ัวไป มีความรูความเขาใจ
แนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินผล)  
 ผลลัพธ 

 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ พนักงานปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล        
ประโคนชัยปฏบิัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลประโคนชัย (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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1.1.2 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนกัในการยึดม่ันผลประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน    

สวนตน ท่ีจะไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

 1.1.3 เสริมสรางจิตสำนึกและคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 
 

ลำดับที ่2 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ กำหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนการสรางวัฒนธรรมสุจริต 
สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทาง
ทุจริต 

ดังนั้น เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดกำหนดดำเนินโครงการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต
ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลตำบลประโคนชัยมีความรูความเขาใจในการตอตานการทุจริต สอดสองเฝาระวังไมให
เกิดการกระทำการทุจริต รวมกันตอตานการทุจริต อันจะนำไปสูการเปนองคกรท่ีปลอดทุจริตในท่ีสุด 
3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
 2) เพ่ือใหคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ พนักงานท่ัวไป    
เฝาระวังการทุจริต และรวมกันตอตานการทุจริต 
4. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ พนักงานท่ัวไป ของเทศบาลตำบล
ประโคนชยั จำนวน 60 คน 
5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำโครงการและขออนุมัติตอผูมีอำนาจ 
 2) ประสานบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือกำหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพรขอมูล 
 3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสำนึกดานการตอตานการทุจริต  
 4) นำขอมูลท่ีไดมาจัดทำเปนสื่อเสริมสรางองคความรูตามรูปแบบท่ีกำหนด (เชน แผนพับ จดหมายขาว    
วีดิทัศน ปายประชาสัมพันธ เปนตน) 
 5) ดำเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและ       
ถือปฏิบัติอยางเครงครัด ตามแนวทางและชองทางท่ีกำหนด 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรบัผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดเทศบาล 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต  

 1) มีการเผยแพรขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตจำนวนอยางนอย 5 เรื่องข้ึนไป 
 2) คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ พนักงานท่ัวไป มีความรู
ดานการตอตานการทุจริต (สำรวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 ผลลัพธ 

 คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ พนักงานท่ัวไป เฝาระวัง    
การทุจริต และรวมกันตอตานการทุจริต (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

               แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570)  
               เทศบาลตำบลประโคนชยั 

13 

 
1.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 

 1.2.1 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ แยกแยะผลประโยชนสวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวม 

 1.2.2 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.2.3 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 

1.3 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

 1.3.1 เสริมสรางจิตสำนกึและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 

 1.3.2 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบตอสวนรวม 
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################################################################################# 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส 
################################################################################# 

2.1 การเปดเผยขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2.1.1 การเปดเผยขอมูลการบริหารงานและการดำเนินงาน 

ลำดับที ่3 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหรัฐตองจัดการใหประชาชนมีโอกาส
กวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดำเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนสิ่งจำเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถ
แสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด เทศบาลตำบลประโคนชัย จึงไดมี     
ศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมท้ังดำเนินการปรับปรุงขอมูลขาวสารให
ครบถวน และเปนปจจุบัน ผานชองทางในสื่อตางๆ ของหนวยงาน 
3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน  
 2) เพ่ือมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสำหรับประชาชน 
 3) เพ่ือจัดแสดงขอมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาท่ีตอสาธารณชน 
 4) เพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล    
ประโคนชัย 
4. กลุมเปาหมาย  

 ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตำบลประโคนชัย 
5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน เพ่ือดำเนินการใหมีการเผยแพร
ขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ    
 2) แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร  
 3) จัดตั้งหนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทำการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทและอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังมีการ
แสดงขอมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบันทางเว็บไซต
ของหนวยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
 5) จัดทำขอมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลประโคนชัยเพ่ือเผยแพร      
ตอสาธารณชน ผานสื่อชองทางตางๆ ของหนวยงานเปนระยะ สม่ำเสมอ โดยใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง การจัดซ้ือจัดจาง การใชจาย
งบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ ขอบังคับท่ีกำหนด
แกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
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 6) จัดใหมีชองทางการสื่อสารเพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ ท่ีจะติดตอสอบถามหรือ
ขอขอมูล หรือรับฟงคำติชม/แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ เชน  
  - มีหมายเลขโทรศัพทเฉพาะท่ีมีเจาหนาท่ีใหบริการขอมูลตลอดระยะเวลาทำการ  
  - แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการท่ีจะติดตอ
สอบถาม/ขอขอมูล/แสดงความคิดเห็น  
  - มีชองทางการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดตั้งศูนยบริการรวม กลอง/ตูรับฟงความคิดเห็น 
การประชุมรับฟงความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน เว็บบอรด เปนตน  
 7) ปรับปรุงระบบการใหขอมูลการดำเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ และ/หรือระบบ 
Call Center  
 8) จดัใหมีบริการอินเตอรเน็ตสำหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
 9) จัดทำรายงานผลสถิติผูมารับบริการ รวมท้ังขอเสนอแนะในการใชบริการ และสรุปผลเสนอผูบริหาร      
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลประโคนชัย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) มีจำนวนชองทางการประชาสัมพันธ อยางนอย 5 ชองทาง 
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตำบลประโคนชัยใหมีขอมูล       

ท่ีครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน   
ผลลัพธ 

ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใชบริการศูนยขอมูลขาวสารไมต่ำกวารอยละ 80 (ใชแบบสำรวจความ     
พึงพอใจการใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร) 
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2.1.2 การเปดเผยขอมูลการบริหารเงินงบประมาณ 

 2.1.3 การเปดเผยขอมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ลำดับที่ 4 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของเทศบาล

ตำบลประโคนชัย 

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตำบลประโคนชัยมีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใช
จายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การท่ีเทศบาลตำบลประโคนชัย       
จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต      
มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบขอมูล
ขาวสารของเทศบาลตำบลประโคนชัยได จึงไดจัดทำมาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และมาตรการกำกับติดตาม
การเผยแพรขอมูลสาธารณะของเทศบาลตำบลประโคนชัย เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบกฎขอบังคับท่ีกำหนดไวรวมท้ังจัดใหมีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบ
การบริหารราชการของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกำหนดไว  เชน ขอมูล
ขาวสารท่ีเก่ียวกับการบรหิารงานบคุคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง ฯลฯ 
 2) เพ่ือกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอบังคับท่ีกำหนด  

3) เพ่ือกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน  

4) เพ่ือใหการบริหารราชการเกิดความโปรงใส และประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล  
4. กลุมเปาหมาย 

 เทศบาลตำบลประโคนชัย 
5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะ
ของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

2) ประชุมคณะทำงานฯ  
2.1) กำหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเผยแพรขอมูลของเทศบาล

ตำบลประโคนชัย ตอสาธารณชน โดยพิจารณาใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีเปนประโยชนกับสาธารณชนใหเปนปจจุบัน
ทางเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสื่อออนไลนรูปแบบอ่ืน ๆ และชองทางท่ีหลากหลาย ใน 5 ประเด็น 
ดังนี้ 
  2.1.1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก โครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน ขอมูลผูบริหาร 
อำนาจหนาท่ี แผนยุทธศาสตร หรือแผนพัฒนาหนวยงาน ขอมูลการติดตอ กฎหมายท่ีเก่ียวของ ขาวประชาสัมพันธ 
การปฏิสัมพันธขอมูล เครือขายสังคมออนไลน (Social Network)  
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2.1.2) การบริหารงาน ไดแก แผนการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คูมือหรือ
มาตรฐานการใหบริการ ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบรกิาร E – Service  

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจำป รายงานการ
กำกับติดตามการใชจายงบประมาณประจำปรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณประจำป 
แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผล
การจัดซ้ือจัดจาง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงาน
ผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5) การสงเสริมความโปรงใส ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปด
โอกาสใหเกิดการมีสวนรวม  

2.2) กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ เผยแพรขอมูลขาวสารการใหบริการ
ตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยางชัดเจน เพ่ือเปนประโยชนตอประชาชน  

3) ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพรขอมูล
สาธารณะของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

4) รายงานผลการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของเทศบาลตำบล
ประโคนชัยใหผูบริหารทราบ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) มีการเปดเผยขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนกับสาธารณชนใหเปนปจจุบันทางเว็บไซตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและสื่อออนไลนรูปแบบอ่ืน ๆ และชองทางท่ีหลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

   - ขอมูลพ้ืนฐาน 
   - การบริหารงาน 
   - การบริหารเงินงบประมาณ 
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   - การสงเสริมความโปรงใส 
2) มีการเผยแพรขอมูลสาธารณะใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบงัคับท่ีกำหนดไว   

 3) กำกับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอบังคับท่ีกำหนด  

4) กำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ
ท่ีเปนประโยชนตอประชาชน  
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ผลลัพธ 

1) ประชาชนมีความพึงพอใจตอการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมต่ำกวา    
รอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ) 

2) ภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
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2.2 มาตรการสงเสริมคณุธรรมและความโปรงใส 

 2.2.1 การแสดงเจตนารมณในการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตเปนไปตามหลัก

ธรรมาภิบาลของผูบริหาร 
 

ลำดับที ่5 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหารเทศบาล

ตำบลประโคนชัยดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตำบลประโคนชัยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับทองถ่ิน 
และคาดหวังวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเปนกลไกท่ีสำคัญในการสรางวัฒนธรรมสุจริต รวมท้ังผูบริหารมีความ
มุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหารใหเปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี ใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของประชาชน จึงไดมีการดำเนินการ
จัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหารเทศบาลตำบล         
ประโคนชัยดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส  
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารเทศบาลตำบลประโคนชัยแสดงเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชใน      
การบริหารงานของผูบริหาร ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

2) เพ่ือประชาสัมพันธการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ
เทศบาลตำบลประโคนชัยสูการรับรูของสาธารณชน  

3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบล
ประโคนชัย 
4. กลุมเปาหมาย 

 1) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง  
 2) ประชาชน 
5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติตอผูมีอำนาจ 
 2) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/ชองทางในการแสดงเจตนารมณฯ 
 3) จัดทำประกาศเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร 
 4) ผูบริหารกำหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหนวยงาน ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตฯ 
 4) เผยแพรประกาศเจตนารมณฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ชองทาง ท่ีกำหนด 
 5) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผนปฏิบตัิการปองกันการทุจริต  
 6) จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ  
 7) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามชองทางและรูปแบบท่ีกำหนด 
 8) ผูบริหารควบคุมติดตามใหดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 10) รายงานผลการดำเนินการ 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  

 สำนักปลดัเทศบาล เทศบาลตำบลประโคนชัย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีประกาศเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร ดวยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
 2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผูบริหาร เพ่ือพัฒนาหนวยงาน ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส  
 3) มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ 

 เทศบาลตำบลประโคนชัย มีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
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 2.2.2 การจัดทำมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
 

ลำดับที ่6 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 

2. หลักการและเหตุผล 

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ไดกำหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดใหการพัฒนาคานิยมของนักการเมืองใหมี
เจตนารมณท่ีแนวแนในการทำตนเปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต เห็นแกประโยชน
สวนรวม เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนำไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูป
ดานการปองปราม ไดกำหนดกลยุทธใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูบังคับบัญชา มีมาตรการ
เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเปนตัวอยางในการ
บริหารงานดวยความซ่ือตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอยปละละเลยไมดำเนินการใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิด
ทางอาญา 

เทศบาลตำบลประโคนชัยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับทองถ่ินเอง 
มีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหารใหเปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของประชาชน ผูบริหารไดให
ความสำคัญกับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตเปนอยางยิ่ง จึงไดเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันการ
ทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ข้ึน เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลตอดุลพินิจ หรือการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงนำไปสู การเลือกปฏิบัติ หรือกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน  
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมในการปองกันการทุจริตของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
2) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรของเทศบาลตำบล     

ประโคนชยัมีวัฒนธรรมองคกร NO Gift Policy 
4. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
5. วิธีดำเนินการ 

 1) ผูบริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือรวมกันจัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไมรับ – ไมให” 
 2) จัดทำประกาศใช NO Gift Policy พรอมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 3) ผูบริหารประกาศใช NO Gift Policy  
 4) เผยแพรประกาศใช NO Gift Policy ใหแกบุคคลภายในองคกรและสาธารณชนใหรับทราบโดยท่ัวกัน 
 5) ประเมินผลและติดตามผลการใชมาตรการ NO Gift Policy 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 



  

               แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570)  
               เทศบาลตำบลประโคนชยั 

22 

8. ผูรับผิดชอบ  

 สำนักปลดัเทศบาล เทศบาลตำบลประโคนชัย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) มีประกาศใช NO Gift Policy จำนวน 1 ฉบับ 
2) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบคุลากรของเทศบาลตำบลประโคนชัยดำเนินการตามแนวทาง 

NO Gift Policy จำนวนรอยละ 100 (สำรวจโดยใชแบบประเมิน/แบบสำรวจ) 
 ผลลัพธ 

 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมมีเรื่องรองเรียนเรื่อง
สินบน 
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ลำดับที ่7 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสำคัญในการดำเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ
หนวยงาน โดยการจัดทำ “มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลประโคนชัย” เพ่ือปรับปรุง
พัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีดวยความ
รับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปรงใส เทาเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรดาน
คุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน  
3. วัตถุประสงค 

เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
4. กลุมเปาหมาย 

 เทศบาลตำบลประโคนชัย 
5. วิธีดำเนินการ 

  1) จัดตั้งคณะทำงานสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน  
 2) ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือดำเนินการ ดังนี้ 
  2.1) วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
  2.2) จัดทำมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหดีข้ึน ซ่ึงตองสอดคลองตามผลการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส โดยตองมี
รายละเอียดตางๆ เชน การกำหนดผูรับผิดชอบหรือผูท่ีเก่ียวของ การกำหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนด
แนวทางการกำกับติดตามใหนำไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล เปนตน  
 3) เผยแพรผลการวิเคราะหและมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสบนเว็บไซตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงชองทางอ่ืนๆ 
 4) ประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการดำเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใส 
 5) ปฏิบัติตามมาตรการ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
 8) เผยแพรรายงานผลการดำเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  

 สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลประโคนชัย  
ผลลัพธ 

 เทศบาลตำบลประโคนชัยมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป)  
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ลำดับที ่8 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดอืน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล
การปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน        
ซ่ึงเทศบาลตำบลประโคนชัยไดใหความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนเปนเรื่องลำดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชา
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ดังนั้น เทศบาลตำบลประโคนชัย จึงไดดำเนินกิจกรรม   
การสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 
4. กลุมเปาหมาย 

 พนักงานเทศบาลตำบลประโคนชยั 
5. วิธีดำเนนิการ 

 1) แตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคกรปกครอง      
สวนทองถ่ิน โดยแตงตั้งปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ 
และขาราชการท่ีรับผดิชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
 2) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยประกอบดวย 
ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และขาราชการท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี
เปนเลขานุการ 
 3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคกรปกครอง      
สวนทองถ่ิน เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีใหคำปรึกษา
และเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคกรปกครอง     
สวนทองถ่ิน รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการเสนอมา  
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  

 สำนักปลัดเทศบาล 
 
 



  

               แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570)  
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 บุคลากรของหนวยงานมีความพึงพอใจตอระบบของการเลื่อนข้ันเงินเดือนไมต่ำกวารอยละ 80 (สำรวจโดย
แบบประเมิน) 
 ผลลัพธ 

 ขอรองเรียนในการเลื่อนข้ันเลื่อนเงินเดือนลดลง 
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ลำดับที ่9 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี กำหนดใหมีการบริหาร
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนรวมท้ัง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ไดกำหนดการ
ดำเนินการเพ่ือปองกันมิใหเกิดการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม  
 ท้ังนี้ เทศบาลตำบลประโคนชัย ใหความสำคัญกับการดำเนินการเพ่ือปองกันมิใหเกิดการดำเนินการท่ีขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม จึงไดจัดทำ “มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาล
ตำบลประโคนชัย” 
3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 2) เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3) เพ่ือปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
4. กลุมเปาหมาย 

 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 
5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
 2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาล    
ตำบลประโคนชัยและเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบท่ัวกัน 
 3) จัดทำคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานในการ
จัดหาพัสดุ และเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบท่ัวกัน 
 4) ปรับปรุงข้ันตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 5) ดำเนินการตามมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน 
 6) รายงานผลการดำเนินการและเผยแพรรายงานผลแกสาธารณชน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  

 เทศบาลตำบลประโคนชัย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีประกาศใชมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน จำนวน 1 ฉบับ 
ผลลัพธ 

 จำนวนขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ลดลง 
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ลำดับที ่10 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการใชทรัพยสินของทางราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการ
จัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แตตองเปนไป
ตามอำนาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกำหนดไว ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือใหการบริหารการใชทรัพยสินของทางราชการเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจำเปนตองดำเนินโครงการเสริมสรางความโปรงใสในการ      
ใชทรัพยสินของทางราชการ เพ่ือใหมีการบริหารทรัพยสินของทางราชการท่ีโปรงใส เปดเผย ตรวจสอบได          
เกิดประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารทรัพยสินของหนวยงาน 
 2) เพ่ือปองกันไมใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน 
4. กลุมเปาหมาย 

 1) บุคลากรของหนวยงาน 
 2) ประชาชน 
5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของราชการกฎหมาย 
โดยกำหนดข้ันตอนปฏิบัติท่ีชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมท่ีมีรูปแบบท่ีสะดวก เปดเผยและตรวจสอบได 
ท้ังกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
 2) จัดทำคูมือเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของราชการ  
 3) เผยแพรประชาสัมพันธแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสิน แผนผัง
ข้ันตอนในการดำเนินการใหบุคลากรและประชาชนไดรับทราบทางชองทางตางๆ 
 4) ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใชทรัพยสินของราชการ 
การยืมทรัพยสินของราชการ โดยวางระบบการจัดทำระเบียนการเบิกทรัพยสินของราชการ ทะเบียนการยืมทรัพยสิน
ของราชการอยางเปนระบบ 
 5) รายงานผลการดำเนินงาน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  

 เทศบาลตำบลประโคนชัย 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของราชการกฎหมาย        
อยางนอย จำนวน 1 ฉบับ 
 ผลลัพธ 

 จำนวนขอรองเรียนเก่ียวกับการแสวงหาประโยชนจากทรัพยสินของราชการลดลง 
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ลำดับที ่11 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 

 ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวาเปนสังคม  
พหุวัฒนธรรม องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดใหความสำคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการ
ใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม  
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักนิติ
ธรรม และความเสมอภาค ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะท่ีครอบคลุมตาม
อำนาจหนาท่ี และเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงบริการนั้นๆ ไดอยางท่ัวถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช
อำนาจอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคำนึงถึงความถูกตอง     
ชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และไมมีการเรียกรองผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือพวกพอง ท้ังนี้ ตองปฏิบัติตอประชาชน
ในพ้ืนท่ีและผูท่ีมาประกอบกิจการในพ้ืนท่ีอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถ่ินกำหนดเชื้อ
ชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม    
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหง  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีไดกำหนดใหสวนราชการจะตองดำเนินการโดยถือวาประชาชนเปน
ศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซ่ือสัตยสุจริต 
สามารถตรวจสอบได 
 ดังนั้น เพ่ือใหเทศบาลตำบลประโคนชัยมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
และอำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และ
เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพ      
การใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีระบบท่ีโปรงใส ตรวจสอบได ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
และเกิดประโยชนตอประชาชน 

2) เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกำหนดของหนวยงานใหบริการประชาชนอยาง  
เปนธรรมและไมเลอืกปฏิบัติ 

3) เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน     
ในทองถ่ิน 
 4) เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ และเกิดความเชื่อม่ันในองคกร
  
4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนผูรับบริการของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากร เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการปรับปรุง
กระบวนการทำงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน และการบริการใหดีข้ึน และเผยแพรประชาสัมพันธผลการประชุมให
บุคลากร และประชาชนทราบ 
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 2) จัดใหมีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบตางๆ ในการปฏิบัติงานและใหบริการประชาชน เพ่ือสรางเกณฑ
มาตรฐานหรือมีเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ 
ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน 
 3) จัดใหมีและปรับปรุงการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาท่ีใชในการ
ดำเนินการใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน  
 4) จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ไดแก จัดใหมีกลอง
วงจรปดภายในสถานท่ีใหบริการ 
 5) จัดใหมีสถานท่ีสำหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ำสำหรับผูพิการ 
 6) มีการนำระบบออนไลน มาประยุกตใชในการประเมินผลการใหบริการประชาชน  
 7) จัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแกไข) 
กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติและใหบริการโดยไมเปนธรรม เชน ทางหมายเลขโทรศัพท สื่อสังคมออนไลน อีเมล เว็บไซต 
เปนตน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 เทศบาลตำบลประโคนชัย 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

ผลผลิต 

 ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 
 ผลลัพธ 

 จำนวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลำดับที ่12 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service)  

2. หลักการและเหตุผล  

 การขับเคลื่อนองคกรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ ใหอยูในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service)    
ไดเขามามีบทบาทสำคัญอยางยิ่ง โดยทำใหผูรับบริการไดรับ ความสะดวก รวดเร็ว ดวยความโปรงใส และสามารถ
ปรับตัวใหตรงกับความตองการใหม ๆ ไดตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการบริการดวย e-Service       
จะสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกตใช มีระบบการบริหารจัดการขอมูลท่ีมีความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานและแหลงขอมูลตาง ๆ นำไปสูการ
วิเคราะห    การจัดการขอมูลขนาดใหญ เพ่ือการพัฒนานโยบายและการใหบริการภาครัฐ นอกจากนั้น การพัฒนา
งานบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service นับไดวาเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซ่ึงใหทุก
หนวยงานนำเทคโนโลยีมาประยุกตใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนอยางเต็มท่ี เพ่ือเพ่ิมความสะดวก 
รวดเร็ว แมนยำ และมีประสิทธิภาพ อีกท้ังตองเปนระบบท่ีประชาชนสามารถตรวจสอบ ความโปรงใสในการทำงาน
ของภาครัฐไดอีกดวย ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือเปนหนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาท่ีบริการสาธารณะ และอำนวย
ความสะดวกใหแกประชาชนตามภารกิจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดังนั้น จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service)     
เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ โดยทำใหผูรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว และมีความ
โปรงใส 
3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกผูมาขอรับบริการ โดยผูขอรับบริการไมจำเปนตองเดินทางมาติดตอดวย
ตนเองอีก 

2) เพ่ือลดคาใชจายในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน  
3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการ และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนผูรับบริการในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลประโคนชัย  
5. วิธีดำเนินการ 

 1) แตงตั้งคณะทำงานในการจัดทำระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 
 2) กำหนดภารกิจในการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 
 3) จัดทำระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) โดยประชาชนผูรับบริการ
สามารถขอรับบริการตามอำนาจหนาท่ีหรือภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผานทางเว็บไซตหรือเครือขาย
อินเทอรเน็ต โดยเปนชองทางท่ีชวยอำนวยความสะดวกใหแกผูมาขอรับบริการ โดยผูขอรับบริการไมจำเปนตอง
เดินทางมาติดตอดวยตนเองอีก เชน 
  - ระบบยื่นคำรองออนไลนผานทาง Google Form เพ่ือขอจัดเก็บก่ิงไมใบไม 
  - ระบบยื่นคำรองออนไลนผานทาง Google Form เพ่ือขอรับบริการถังขยะ 
  - ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน 
  - ระบบกรอกขอมูลคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/เบี้นคนพิการท่ีมีชองทางการแนบ
ไฟลเอกสารหลักฐานโดยผูขอรับบริการไมตองเดินทางมาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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 4) เผยแพรประชาสัมพันธระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) ผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เชน เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อออนไลน ฯลฯ 
 5) จัดทำคูมือ/แนวทางการใชงานระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 
 6) จัดทำขอมูลสถิติการใหบริการ E-Service โดยแยกขอมูลเปนรายเดือนใหครบทุกเดือน  
 7) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
 8) รายงานผลการดำเนินการ   
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณท่ีดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ       
8. ผูรับผิดชอบ 

 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ เทศบาลตำบลประโคนชัย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) อยางนอย 1 ภารกิจ 
 ผลลัพธ 

 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ
หนวยงานไมนอยกวา รอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 

2) จำนวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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2.2.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 

ลำดับที ่13 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตำบลประโคนชัยใหความสำคัญกับการปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการปองกันการ
ทุจริตใหมีความโปรงใสความสุจริต และบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน จึงไดดำเนินการจัดทำ “แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)” 
เพ่ือใหเทศบาลตำบลประโคนชัยบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงาน 
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

4. กลุมเปาหมาย 

 เทศบาลตำบลประโคนชัย 
5. วิธีดำเนินการ 

  1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 2) ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต,
วิเคราะหประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
 3) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ชองทาง ท่ีกำหนด รวมถึงรายงานการทำแผนฯ
แกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานการทำแผนฯ ใหแก สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบรายงานและติดตาม
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (E – PlanNACC) ทาง
เว็บไซต สำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เปนตน 
 4) ประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ใหแก
เจาหนาท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของนำแผนฯ ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
 7) รายงานผลการดำเนินการแกผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานการทำแผนฯ ใหแก 
สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (E – PlanNACC) ทางเว็บไซตสำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เปนตน 
 8) เผยแพรรายงานผลการดำเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  

 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลประโคนชยั 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ 

 เทศบาลตำบลประโคนชัยมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
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2.3 มาตรการลดการใชดุลพินิจในการปฏบัิติงาน 

 2.3.1 จัดทำขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต          

มีคุณธรรมจริยธรรม ใชดุลพินิจดวยความสุจริตภายใตกรอบธรรมาภิบาล  

ลำดับท่ี 14 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 

2. หลักการและเหตุผล 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกำหนดดัชนีในการประเมิน
ท่ีคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของการ
ทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจาก
ปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น 
วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปน
สิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวน
รวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดำเนินงานก็ตาม 
แตเปนสิ่งสำคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดจัดทำมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมา    
ภิบาล” ท่ีกำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเปนการ
พัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองคกรท่ีจะนำไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานใหสูงข้ึน 
3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 
4. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรในเทศบาลตำบลประโคนชัย 
5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
 2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก    
ธรรมาภิบาล 
 3) ทุกสวนราชการจัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมีดัชนี      
ในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เชน 
  - ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ 
  - ไมใหมีการเรียกรับผลประโยชนสวนตัว เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการใหบริการตามอำนาจหนาท่ี 
  - ไมใหเจาหนาท่ีใหบริการเอ้ือประโยชนหรือเลือกปฏิบัติตอผูใชบริการเนื่องจากความสัมพันธ
สวนตัว เปนตน   
 โดยกำหนดจัดทำเปนขอตกลงรายบุคคลระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ไดแก  
  - ผูบริหารหนวยงานกับผูอำนวยการสำนัก/กอง 
  - ผูอำนวยการสำนัก/กอง กับ ผูอำนวยการกลุม/หัวหนาสวนงาน 
  - ผูอำนวยการกลุม/หัวหนาสวนงาน กับ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใตบังคับบัญชา 
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 4) รวบรวมขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารเพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติ 
 5) ชี้แจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 
 6) ประเมินผลการปฏิบตัิงานตามขอตกลง 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล 
 ผลลัพธ 

 จำนวนขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหนวยงานลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

               แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570)  
               เทศบาลตำบลประโคนชยั 

37 

ลำดับที ่15 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการปฏบัิติราชการของเทศบาลตำบลประโคนชัย” 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการปฏิบัติ
หนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคำนึงถึงความรับผิดชอบของ
ผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไววา เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร.     
อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเปนลายลักษณ
อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กำหนดให          
สวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกำหนด 
 เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงไดจัดใหมีการจัดทำขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนาม
ในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศบาลตำบลประโคนชัยกับปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย และหัวหนา
สำนักปลัด/ผูอำนวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทำขอตกลงทุกป เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 
 2) เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ  
4. กลุมเปาหมาย 

 เทศบาลตำบลประโคนชัย 
5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยจัดทำขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดำเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยาง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนาม
บันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทำงานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัด
ในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้ 

1.1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
1.2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
1.3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
1.4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  1.5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
1.6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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 2) ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทำความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏบิัติราชการ 
 3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน 
  - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกำกับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บ
ขอมูล เพ่ือใหการดำเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการ
กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกลาว 
 4) รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือ
ตัวชี้วัดท่ีกำหนด 
 5) วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
 6) ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมายท่ีกำหนดไว 
 7) รายงานผลการดำเนินงาน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง 
 ผลลัพธ 

 จำนวนขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหนวยงานลดลง 
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 2.3.2 มีการจัดทำแผนภูมิข้ันตอน/คูมือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ

ประชาชน รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทำการและในระบบเครือขายสารสนเทศของ

องคกรปกรองสวนทองถิ่น 
 

ลำดับที ่16 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำคูมือสำหรับประชาชนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ปจจุบันหนวยงานภาครัฐมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจำนวนมาก กำหนดใหการประกอบกิจการของ 
ประชาชนตองผานการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การข้ึนทะเบียน และการแจง ในการขออนุญาต ดำเนินการ
ตาง ๆ กับหนวยงานของรัฐไมวาแหงเดียว หรือหลายแหง อีกท้ังกฎหมายบางฉบับไมไดกำหนด ระยะเวลา เอกสาร
และหลักฐานท่ีจำเปน รวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทำใหเกิดความคลุมเครือ ไมชัดเจน อันเปนการ
สรางภาระแกประชาชนอยางมากและเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศใน
เวทีการคาโลก ดังนั้น เพ่ือใหมีกฎหมายกลางท่ีมีหลักเกณฑวิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือ
หลักฐานท่ีใชประกอบคำขอ สถานท่ีใหบริการ คาธรรมเนียม อีกท้ังเปนการลดตนทุนของประชาชน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ในการใหบริการของภาครัฐ ใหเกิดความโปรงใสในการปฏบิัติราชการ ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี 
เปดเผยข้ันตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบท่ีชัดเจน จึงจำเปนตองจัดทำคูมือสำหรับประชาชนผานระบบ
สารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ท่ีกำหนดให
การกระทำใดจะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาตจะตองจัดทำ “คูมือสำหรับประชาชน เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแก
ประชาชนผูมารับบริการโดยตรงหรือหนวยงานภาคเอกชนท่ีมารับบริการจากหนวยงานของรัฐ โดยสามารถสืบคนได
จากเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหมีคูมือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง 
ราชการ พ.ศ. 2558 กำหนด  

2) เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน โดยใหมีขอมูลท่ีชัดเจนเก่ียวกับ
หลักเกณฑวิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบคำขอ สถานท่ีใหบริการ  

3) เพ่ือลดคาใชจายในการมาติดตอขอรบับริการของประชาชน  
4) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการ และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนและผูรับบริการของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
5. วิธีดำเนินการ 

 1) แตงตั้งคณะทำงานในการจัดทำคูมือสำหรับประชาชน  
 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคูมือสำหรับประชาชน 
 3) จัดทำคูมือสำหรับประชาชนอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นคำขอ 
ข้ันตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช เปนตน  
 4) ปดประกาศคูมือสำหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลประโคนชัย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีคูมือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๘ กำหนด เผยแพรผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

ผลลัพธ 

 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 
 2) จำนวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติลดลง 
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ลำดับที่ 17 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ีเทศบาลตำบลประโคนชัย  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 ไดกำหนดอำนาจหนาท่ี รวมท้ังภารกิจเก่ียวกับการบริการ สาธารณะแก
ประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวเปนจำนวนมาก โดยบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูซ่ึงมีหนาท่ี
ใหบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ินมีภารกิจท่ีตองปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย  

ดังนั้น จึงมีความจำเปนท่ีจะตองจัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐาน
เดียวกัน โดยคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเสนทางการทํางานท่ีมีจุดเริ่มตน และ
จุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงข้ันตอน และรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ มักจัดทําข้ึนสําหรับงานท่ีมีความ
ซับซอน มีหลายข้ันตอน และเก่ียวของกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงมิใหเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  
2) เพ่ือใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลัง ควรปฏิบัติงานอยางไร เม่ือใด กับใคร 
3) เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และ เปาหมายขององคกร 
4) เพ่ือใหผูบริหารติดตามงานไดทุกข้ันตอน 

4. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
5. วิธีดำเนินการ 

 1) แตงตั้งคณะทำงานในการจัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  
 3) จัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหยึดถือปฏิบัติ
ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยใหมีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน เปนคูมือปฏิบัติงานภารกิจใด สำหรับเจาหนาท่ี
หรือพนกังานตำแหนงใด กำหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 4) ปดประกาศคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือให
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนทราบ โดยเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน 
เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อออนไลน ฯลฯ 
 5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลประโคนชัย 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทำใหการปฏิบัติงานเปน
มาตรฐานเดียวกัน 
 ผลลัพธ 

ขอรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีลดลง 
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ลำดับที ่18 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำมาตรฐานการใหบริการประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตำบลประโคนชัย ใหความสำคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการใหบริการ
สาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความ
เสมอภาค ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะท่ีครอบคลุมตามอำนาจหนาท่ี   
และเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงบริการนั้นๆ ไดอยางท่ัวถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใชอำนาจอ่ืนๆ    
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคำนึงถึงความถูกตองชอบธรรม   
ไมเลือกปฏิบัติ และไมมีการเรียกรองผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือพวกพอง ท้ังนี้ ตองปฏิบัติตอประชาชนในพ้ืนท่ีและ
ผูท่ีมาประกอบกิจการในพ้ืนท่ีอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถ่ินกำหนด เชื้อชาติ ภาษา 
อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา และอ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหง  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีไดกำหนดใหสวนราชการจะตองดำเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะ
ไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซ่ือสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบ
ได 
 ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมีการใหบริการประชาชนมีมาตรฐานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและ    
ไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดทำโครงการมาตรฐานการใหบริการประชาชน 
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกำหนดของหนวยงานใหบริการประชาชนเปนไป
ตามมาตรฐานท่ีกำหนด อยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 

2) เพ่ือใหประชาชนผูรับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานการใหบริการ 
 3) เพ่ือใหประชาชนผูมารับบรกิารสามารถติดตามตรวจสอบการใหบริการได 
4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนผูรับบริการของเทศบาลตำบลประโคนชัย  
5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการใหบริการประชาชน 
 2) จัดใหมีการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการใหบริการประชาชน 
 3) จัดทำประกาศมาตรฐานการใหบริการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใชใหบริการและ
ประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 4) ปรับปรุงขอมูลการใหบริการในหนวยงานใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด เชน  
  - ปรับปรุงแผนผังกำหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
  - ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
 5) เผยแพรมาตรฐานการใหบริการประชาชน ณ ท่ีทำการและในระบบเครือขายสารสนเทศของหนวยงาน 
เชน 
  - จัดทำปายแสดงแผนภูมิข้ันตอน มาตรฐานระยะเวลาใหบริการอยางชัดเจน พรอมระบุผูรับผิดชอบ
ใหบริการในทุกกระบวนการ ณ จุดใหบริการ 
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  - จัดทำเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการใหบริการ
ประชาชน      
  - จัดทำ/เตรียมแบบฟอรมคำรองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
 6) มีการติดตามประเมินผลการใหบริการตามมาตรฐานท่ีกำหนด โดยการประเมินความพึงพอใจในการ
ใหบริการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลประโคนชัย 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) หนวยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการใหบริการประชาชน 
 2) มีการเปดเผยข้ันตอนและมาตรฐานระยะเวลาใหบริการอยางชัดเจน พรอมระบุผูรับผิดชอบงานใหบรกิาร
ในทุกกระบวนการ ณ ท่ีทำการและในเว็บไซตหนวยงาน 

ผลลัพธ 

 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 

2) จำนวนขอรองเรียนเก่ียวกับการใหบริการประชาชน ลดลง  
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2.3.3 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการ

ดำเนินการอ่ืนใดของผูมีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชนและประชาชน 

ลำดับที ่19 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการออกคำส่ังมอบหมายของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมีอำนาจ
หนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอำนาจหนาท่ีของเองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
หนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีตองทำอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะ
แกประชาชน ท้ังนี้ ผูมารับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น มักจะประสบปญหาดานการอำนวยความ
สะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอำนาจ หรือ
มอบหมายอำนาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสำนัก กอง และฝายตาง ๆ      
ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปน
สาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกำหนดอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
โดยใหมีอำนาจและหนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหารกิจการในเขต
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มุงหวังใหเกิดความ
คลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนำหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลมาใชในการ
บริหารงาน ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจำเปนตองมีมาตรการ      
ออกคำสั่งมอบหมายของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 
 2) เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3) เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 4) เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ตำแหนงหนาท่ีราชการ 
4. กลุมเปาหมาย 

 เทศบาลตำบลประโคนชัย 
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5. วิธีดำเนนิการ 

 1) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ 
เชน คำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จำนวน 4 ฉบับ นายกเทศมนตรี
มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสวน
ราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ เปนตน 
 2) จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ       
ถือปฏิบัติ 
 3) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 4) ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  

 ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลประโคนชัย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จำนวนไมนอยกวา 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ 

 1) ประชาชนผูรับบริการของเทศบาลตำบลประโคนชัย มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 
 2) จำนวนขอรองเรียนการใหบริการ/จำนวนเรื่องรองเรียนทุจริต ลดลง 
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################################################################################ 

มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
################################################################################ 
 

3.1 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 3.1.1 การมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
 

ลำดับที ่20 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตำบลประโคนชัยเห็นความสำคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวางและเทาเทียม 
โดยใหประชาชน กลุมองคกร ชุมชน เครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ ความคิดเห็น 
ความตองการ เปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรู รวมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน รวมตัดสินใจ 
รวมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลประโคนชัยดวยการจัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมข้ึน    
เพ่ือจะไดมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการตามอำนาจหนาท่ีของเทศบาลตำบล
ประโคนชัย โดยเฉพาะการดำเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน   
เพ่ือนำมาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยางแทจริง 
3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ท่ีเก่ียวของในการดำเนินกิจการตามอำนาจ
หนาท่ีของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
 2) เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 
 3) เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทำ รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
 4) เพ่ือนำมาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ 
 5) เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาสังคม 
 6) เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนำไปใชประโยชนในการจัดทำแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาทองถ่ิน 
4. กลุมเปาหมาย 

 ชุมชน/หมูบาน/ตำบล ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลประโคนชัย 
5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำคำสั่งมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการจัดเวทีประชาคม 
 2) จัดเวทีประชาคม โดยสงเสริมและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเขารวมประชุม
ประชาคม เพ่ือกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาทองถ่ินดวยความสมัครใจ ตามวันเวลา และสถานท่ี          
ท่ีเหมาะสม สอดคลองกับวิถีชุมชน ไมชี้นำ และครอบคลุมจำนวนประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนท่ี อยางเสมอภาค   
และเทาเทียมกัน 
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 3) นำผล/ขอเสนอตางๆ จากการประชาคม/รับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลือ่นอยางเปนรูปธรรม 
ผานการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
 4) ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน เสนอผูบริหาร และประกาศใหประชาชนทราบ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

 30,000.- บาท 
8. ผูรับผิดชอบ 

 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนท่ีอยางเสมอภาค และ       
เทาเทียมกัน   
 ผลลัพธ  

 1) ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
 2) เกิดเครือขายภาคประชาชน 
 3) มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสำหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
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ลำดับที ่21 
  

1. ช่ือโครงการ : สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตำบลประโคนชัย มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการ
ใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การท่ีเทศบาลตำบลประโคนชัย    
จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต     
มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลประโคนชัย ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
การจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลประโคนชัย และรวมดำเนินการโครงการ รวมท้ังติดตามโครงการตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน สงผลใหเกิดการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนตอไป  
3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 
 2) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการจัดทำแผน/โครงการตางๆ ของตน 
 3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ใหมีความถูกตอง โปรงใส 
 4) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขาใจถึงบทบาทท่ีตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 
4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนในพ้ืนท่ีของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
5. วิธีดำเนินการ 

         1) จัดใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ ดังนี้ 
 1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมในการเปนคณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยสงเสริม/เปดโอกาสใหประชาชนท่ีมีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดเขา
รวมเปนคณะกรรมการ/คณะทำงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจำนวนสัดสวนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ
บริหารโครงการ/กิจกรรมตาง โดยใหคณะกรรมการฯ มีอำนาจหนาท่ี ดังนี้ 
      - การมีสวนรวมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ  
      - การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
      - การมีสวนรวมดำเนินการตามโครงการ 
 1.2) จัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 1.3) เผยแพร รางแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในแตละชุมชน เสนอขอคิดเห็น ในการปรับปรุงการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
 1.4) หนวยงานท่ีเก่ียวของปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหสอดรับกับความตองการของประชาชน 
 1.5) เสนอแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามข้ันตอนตอไป 
 1.6) เผยแพรแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอสาธารณชน 
 1.7) รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ผูบริหาร 
และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 
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2) จัดใหมี/ปรับปรุงประกาศสภาทองถ่ิน เรื่อง ระเบียบวาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชุมและ       
การปรึกษาของสภาทองถ่ินตามระเบียบฯ ใหมีความเหมาะสมกับบริบทแตละพ้ืนท่ี รวมท้ังประชาสัมพันธเก่ียวกับ   
วันเวลาและกำหนดการประชุมสภาทองถ่ิน  
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ 2566 - 2570   
7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 เทศบาลตำบลประโคนชัย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีการจัดเวทีใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน และมีชองทาง
ใหประชาชนสามารถติดตามการจัดทำแผน/โครงการตางๆ  
 2) เทศบาลตำบลประโคนชัยมีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนกรรมการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  
 ผลลัพธ 

 เกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินการดานตางๆ ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เพ่ิมข้ึน 
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

 3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการ ตามอำนาจหนาท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของ

ประชาชนในทองถิ่น 

 3.2.2 มีระบบและชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขผานชองทางท่ีหลากหลาย 

 3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกขไดทราบถึงการไดรับเรื่อง 

ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
 

ลำดับที ่22 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตำบลประโคนชัย 

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตำบลประโคนชัยเห็นความสำคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวรองทุกข       
และเรื่องรองเรียนของประชาชน เพ่ือเปนขอมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานบริการสาธารณะและการ
บริหารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส จึงไดจัดทำมาตรการจัดการ
เรื่องราวรองทุกข/รองเรียนข้ึน เพ่ือกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน รวมท้ังพัฒนาปรับปรุง
ข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการ
ดำเนินการเรื่องรองทุกข และเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว เปนธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมท้ังจัดใหมีการ
ประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และข้ันตอนใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง 
3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตำบลประโคนชัย ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
 2) พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล     
และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุมเปาหมาย 

 เทศบาลตำบลประโคนชัย 
5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตำบลประโคนชัย  
 2) ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตำบลประโคนชัย       
เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3) คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้  
  3.1) การจัดการเรื่องรองเรียนท่ัวไป 
  - กำหนดใหมีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนยเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
  - กำกับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน 
และข้ันตอนใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง  
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  - กำหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา     
ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ  
  - กำหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข ดำเนินการแกไขขอรองเรียนอยาง
เหมาะสมภายใน 15 วนั หากไมสามารถดำเนินการไดทันภายใน 15 วัน ตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ 
  - กำหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีการแจงผลการดำเนินการหรือ
ความกาวหนาผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน
สามารถติดตามผลไดดวยตนเอง  
  3.2) การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 
  - จัดทำคูมือหรือแนวทางดำเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาท่ีของหนวยงาน โดยคูมือดังกลาวแสดงรายละเอียด เชน รายละเอียดวิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทำการ
รองเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ 
เปนตน 
  - กำหนดใหมีเจาหนาท่ี/หนวยงานผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  
  - กำหนดชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาท่ีของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการคุมครองขอมูล
ของผูแจงเบาะแส  
  - จัดทำขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 
  - จัดทำขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน เชน จำนวนเรื่อง เรื่องท่ีดำเนินการแลวเสร็จ 
เรื่องท่ีอยูระหวางดำเนินการ ฯลฯ  
 4) จัดทำคูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข คูมือแนวทางการจัดการตอเรื่องรองเรียนการ
ทุจริต แนวทางดำเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 
เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกัน  
      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตำบลประโคนชัย ใหทุก
หนวยรับทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน 
 6) จัดทำฐานขอมูลเรื่องรองเรียน มีการวิเคราะหและกำหนดกำหนดแนวทางในการปองกัน และแกไขไมให
เกิดปญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
 7) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข และเผยแพรให
สาธารณชนทราบ 
 8) คณะทำงานฯ กำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหดำเนินการตามมาตรการ 
 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 
 10) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ใหผูบริหาร
รับทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ  
 

6. ระยะเวลาดำเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ 

 สำนักปลัดเทศบาล 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีศูนยหรือหนวยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 
 2) มีการแตงตั้งเจาหนาท่ี/หนวยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 3) มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน และกระบวนการ
ข้ันตอนเรื่องรองเรียน 
 4) มีการแจงผลการดำเนินการหรือความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมีชองทางในการ
ติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 
 5) มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตำบลประโคนชัย ใหสามารถ
ตอบสนอง ความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตามมาตรการท่ีกำหนดไว 
 ผลลัพธ 

 ประชาชนเกิดความพึงพอใจตอการดำเนินการเรื่องรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมต่ำ
กวารอยละ 80 
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 3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

3.3.1 สงเสริมใหมีเครือขายภาคประชาชน/องคกรชุมชน ในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริต 

3.3.2 สงเสริมใหเครือขายภาคประชาชนมีการดำเนินการเฝาระวังการทุจริต 

3.3.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
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################################################################################ 

มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
################################################################################ 

 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงการทุจริต 

4.1.1 มีการจดัทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 

4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 

4.1.3 มีการจัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต  
 

ลำดับที ่23 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนใน
ภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค      
ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใช
เปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดย
สวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทาง
ราชการกำหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไม
สามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการ
ควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดำเนินงานท่ี
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน 
อาจเปนชองทางรั่วไหลทำใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดำเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่ง
อาจเกิดจากการกำหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ัง
กระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกำหนดข้ึน และ
พัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 เพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหนวยงาน จึงไดกำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 
3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ำซอนหรือไมจำเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงิน
หรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 2) เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหารในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการบรหิารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
 3) เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ       
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
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 4) เพ่ือใหการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลประโคนชัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได ซ่ึงจะทำ
ใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
4. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
5. วิธีดำเนินการ 

1) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 5 

2) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 8 ประกอบดวย 

 (1) การรับรองวาการควบคุมภายในของหนวยงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติท่ี
กระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
  (2) การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองคประกอบของการ
ควบคุมภายใน : ปค.4) 
  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
  (4) ความเห็นของผูตรวจสอบภายในเก่ียวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหนวยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 9 
 4) นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
 5) เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ท่ีทำการ และเว็บไซตของหนวยงานและสื่อ
สังคมออนไลนของหนวยงาน 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ  

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดำเนินการ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลกัเกณฑปฏิบตัิการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต 
โดยกิจกรรมการควบคุมภายในรอยละ 80 ไดดำเนินการแกไข 
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 ผลลัพธ 

 1) ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอยละ 80 ใน
ระดับมาก) 

2) การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ สงผลใหการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส 

3) การทุจริตเทศบาลตำบลประโคนชัยลดลงรอยละ 5 
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4.2 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

4.2.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกำหนดไว 

4.2.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นให มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร               

ตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกำหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 

4.3 มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

 4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการตอเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

ลำดับที ่24 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรอืตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบล

ประโคนชัย 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหาลําดับตน ๆ 
ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนในสังคมไทย ไมวา
จะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกร
ท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผล
สะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลให
ภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลตำบลประโคนชัยมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริมใหภาคประชาชนเขา
มามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนสามารถเสนอเรื่อง
รองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริต จึงไดดำเนินการจัดทำมาตรการจัดการในกรณีไดทราบ 
หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลประโคนชยั 
 
3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส 
เปนธรรม 
 2) เพ่ือใหการบริหารงานของหนวยงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและปองกันการทุจริตของหนวยงาน 
 3) เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุมเปาหมาย 

 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
5. วิธีดำเนินการ 

 1) กำหนดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต และกำหนดเจาหนาท่ีรับผิดชอบดำเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดย  
มิชอบ 
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 2) กำหนดกระบวนการข้ันตอนในการดำเนินการรองเรียน 
 3) ประกาศเผยแพรกระบวนการข้ันตอนในการดำเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบโดย    
ท่ัวกัน 
 4) กำหนดกระบวนการจัดการขอรองเรียน/แนวทางดำเนินการตอเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตของ
เจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 5) กำหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผูกระทำผิดการทุจริต 
 6) กำหนดชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ
ความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 
 7) กำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผูกระทำผิดการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 
 8) จัดทำคูมือ/แนวทางการดำเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะ ตองแยกออกจากคูมือการจัดการเรื่องรองเรียนท่ัวไป และ
เผยแพรไวบนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยพิจารณาใหมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้  
  (1) วิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทำการรองเรียน  
  (2) ข้ันตอน/วิธีการจัดการเรื่องรองเรียน  
  (3) สวนงาน/เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ และ 
  (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ 
และประกาศเผยแพรกระบวนการข้ันตอนในการดำเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 9) จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดำเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใส
และเปนธรรม 
 10) จัดทำขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริต(i30) 
 11) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลประโคนชัย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีมาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ผลลัพธ 

 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาท่ี (พิจารณาจาก
จำนวนขอรองเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจงหนวยงาน) 
 
 
 



  

               แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570)  
               เทศบาลตำบลประโคนชยั 

60 

4.3.2 จัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สำหรับผู

รองเรียน 
 

ลำดับที ่25 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตของเทศบาลตำบล

ประโคนชัย 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและสลับซับซอน
มากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหาลําดับตน ๆ ท่ีขัดขวาง
การพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะเปน
ภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือ  
ตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผล
สะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลให
ภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชนัมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลตำบลประโคนชัย มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริมใหภาคประชาชนเขา
มามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนสามารถเสนอเรื่อง
รองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริตขององคกร จึงไดดำเนินการจัดทำมาตรการจัดใหมีระบบ
และชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหมีระบบ/ชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สำหรับบุคลากรและ
ประชาชน 
 2) เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส 
เปนธรรม 
4. กลุมเปาหมาย 

 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลตำบลประโคนชัย 
5. วิธีดำเนินการ 

 1) พัฒนาระบบและชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตผานทางชองทางออนไลน ใหอยูบนหนาเว็บไซต
หลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ตองแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการคุมครองขอมูลของผูแจง
เบาะแสและเพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)และจัดใหมี
ชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือความกาวหนาเรื่องรองเรียน
ใหผูรองเรียนทราบ 
  2) ดำเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหา
บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
 3) ดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนการทุจริตใหบุคลากรและประชาชนทราบโดย   
ท่ัวกัน 
 4) ดำเนินการจัดทำและเผยแพรขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของ
หนวยงาน บนเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 5) รายงานผลการดำเนินการใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับผูรองเรียน 
 ผลลัพธ 

 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาท่ี (พิจารณาจาก
จำนวนขอรองเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจงหนวยงาน) 
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