
 

 

 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลมาบแค 
เรื่อง    ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของเทศบาลต าบลมาบแค (พ.ศ.2566 - 2570) 
 

 ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้อองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ให้สอดคล้อง
กับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.
2561-2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจิตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยน าหลัก  
ธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) อันจะน าไปสู่
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 -2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

 ในการนี้  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงเจตน านงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลมาบแคในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลต่อการ
ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลมาบแค และเพ่ือการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลต าบลมาบแคจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลมาบแค (พ.ศ.2566-2570) เพ่ือใช้เป็นกรอบ
ในการด าเนินการและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

   
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ        ณ        วันที่         3         เดือน        สงิหาคม        พ.ศ. ๒๕๖5
  

 
 
 

 
 (นายปัญญาวัฒน์ ธนะตระกูลพานิช) 

                 นายกเทศมนตรีต าบลมาบแค   
 

 





ค ำน ำ 

  เทศบาลต าบลมาบแคได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานใน
การป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจน
แสดงให้เห็นถึงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการท างานของหน่วยงานมาก
ยิ่งขึ้น 

 เทศบาลต าบลมาบแคได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
น าหลักธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการใน 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมทั้งสิ้นจ านวน 22 โครงการ ดังนี้ 
  มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จ านวน 3 โครงการ 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จ านวน 11 โครงการ 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จ านวน 3 โครงการ 
  มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 5 โครงการ 
 ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 เทศบาลต าบลมาบแคหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลต าบลมาบแค จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะน าไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
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ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ก าหนด
ไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

 

เทศบำลต ำบลมำบแค 

สิงหำคม 2565 



สารบัญ 
 

           หน้า  

ค าน า  ก – ข 
ส่วนที ่1 บทน า  1 - 6 
  1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต   
  2. หลักการและเหตุผล    
  3. วัตถุประสงคข์องการจัดท าแผน  
  4. เป้าหมาย  
  5. ประโยชนข์องการจัดท าแผน 
 
ส่วนที ่2 แผนปฏิบัตกิารปอ้งกนัการทจุรติ  7 - 11 
  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการ  
  แยกตาม 4 มิต ิ
 
ส่วนที ่3 รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบตัิการฯ               12 - 57 
 



บทน า 

1. การประเมินความเสี่ยงของการทุจริตในองค์กร 

ล าดับ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk Score มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 

 

การใช้อ านาจ
และต าแหน่ ง
หน้าที่ 

1. ผู้ควบคุมงานด าเนินการ
ควบคุมงานไม่เป็นไปตาม
แบบหรือคุณสมบัติของวัสดุ   
โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

สูง 1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของเทศบาลต าบลมาบแค 
2. โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ต าบลมาบแค 
3. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เทศบาลต าบลมาบแค 
4. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลมาบแค 

2 .  ผู้ ค ว บ คุ ม ง า น จั ด ท า
ร าย ง าน เท็ จ ร าย ง านต่ อ
คณะกรรมการตรวจรับการ
จ้าง 

สูง 1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของเทศบาลต าบลมาบแค 
2. โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ต าบลมาบแค 
3. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เทศบาลต าบลมาบแค 
4. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลมาบแค 

3.  ความโปร่ ง ใส ในการ
บริหารงานบุคคล เช่น การ
ซื้ อ  ข า ย  ต า แหน่ ง  ก า ร
ประเมินความดี ความชอบ 
การแต่งตั้ง การโยกย้าย เป็น
ต้น 

สูง 1. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
2. กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลต าบลมาบแค 

4.  การรับของขวัญหรื อ
ผลประโยชน์ใด ๆ อันอาจ
ก่อให้เกิดความคาดหวังทั้ง
ผู้ให้และผู้รับและอาจท าให้
บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อ
การปฏิบัติงาน 

สูง 1. มาตรการ No Gift policy 
2. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลมาบแค 
3. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลต าบลมาบแค 
4. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตของเทศบาลต าบลมาบแค 
5.กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

ส่วนที่ 1 
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ล าดับ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk Score มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

  5.  การน าทรัพย์ สิ นส่ วน
ราชการไปใช้เพ่ือประโยชน์
ส่วนตน หรือ ประโยชน์ของ
บุคคลอ่ืน ซึ่งมิใช่ภารกิจของ
ทางราชการ 

ปานกลาง 1. มาตรการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปี 
2. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน  
3. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลมาบแค 

2 

 

การพิจารณา 
อนุมัติ อนุญาต 

1. ผลประโยชน์ทับซ้อน 
รับจ้างเขียนแบบแปลนและ
ตรวจเอง 

สูง 1. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลมาบแค 
2. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของเทศบาลต าบลมาบแค 
3. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตของเทศบาลต าบลมาบแค 
4. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เทศบาลต าบลมาบแค 

2. การใช้ดุลพินิจในการ
ตรวจสอบความครบถ้วน
แ ล ะ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ข อ ง
เอกสารไม่ เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

สูง 1. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน 

3. เรียกรับ/เสนอ
ผลประโยชน์ กรณีเอกสารไม่
ครบถ้วนหรือต้องการความ
รวดเร็ว 

ปานกลาง 1. มาตรการ No Gift policy 
2. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของเทศบาลต าบลมาบแค 
3. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลต าบลมาบแค 
4. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตของเทศบาลต าบลมาบแค 

4. กรณีไม่มีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของหนั งสือ
รับรองผลงาน และหนังสือ
ค้ าประกันสัญญารายที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เข้าท าสัญญา
น ามายื่น 

ปานกลาง 1. มาตรการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปี 
2. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน  
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ล าดับ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk Score มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

  5. เรียกรับผลประโยชน์จาก
ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ดัดแปลง รื้อถอนอาคารและ
การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน 

ปานกลาง 1. มาตรการ No Gift policy 
2. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของเทศบาลต าบลมาบแค 
3. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลต าบลมาบแค 
4. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตของเทศบาลต าบลมาบแค 
5. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตของเทศบาลต าบลมาบแค 

6. การประเมินภาษีต่ ากว่า
ความเป็นจริง 

ปานกลาง 1. มาตรการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปี 
2. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน  
3. มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
ของเทศบาลต าบลมาบแค 

3 ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
ง บ ป ร ะ ม า ณ
และการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

1. การตรวจการจ้างไม่ตรง
ตามรูปแบบราชการโดยมี
การรับเงินหรือผลประโยชน์
จากผู้รับจ้าง 

ปานกลาง 1. มาตรการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปี 
2. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน  
3. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เทศบาลต าบลมาบแค 

 

2. หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดให้สามารถปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนและมีอ านาจหน้าที่ในการดูแลจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน   
มีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการบริหารในด้านต่าง ๆ และตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันท าให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการเตรียมการเพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิผล ส่งผลให้โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ท าให้
อัตราก าลังแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา และมีสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจ าและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพ่ิม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีขีดความสามารถในการด าเนินการจัดท าและให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถแข่งขันได้รวมทั้งมีทางเลือกในการส่งมอบบริการสาธารณะให้กับประชาหลากหลายรูปแบบ      
แต่อย่างไรก็ตามการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก็ยังประสบปัญหาในการทุจริตในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ 
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ด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง การทุจริตโดยตัวบุคคล โดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่มีการเอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้องหรือกลุ่มญาติผ่านการจ้างเหมาและ
การจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย อันเป็นผลมาจากการตรวจสอบไม่
ทั่วถึง และเกิดจากการที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเพราะสมาชิกสภาท้องถิ่นมาจากกลุ่มการเมืองเดียวกัน 
จึงขาดการตรวจสอบถ่วงดุล การทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและคุณธรรม จริยธรรม เพราะ
บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในงาน และมีการแสวงหาประโยชน์ของผู้บริหารที่ไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม
โดยอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมาย การทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมีและอิทธิพลจากข้าราชการเมืองครอบง า     
ข้าราชประจ า   การใช้อิทธิพลข่มขู่หรือกีดกันผู้เสรอราคารายอ่ืน ๆ การทุจริตที่เกิดจากระบบการตรวจสอบที่
ขาดความหลากหลายขององค์กรส่วนกลาง เป็นต้น  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 
กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ    
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 
2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน 
และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทัง้หมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป   

 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency  International –TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index – CPI) ประจ าปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 35 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากปี 2563 จัดอยู่ในอันดับที่ 110 ของโลก ลดลงจาก       
ปี 2563 ที่ได้รับ 36 คะแนน และเป็นอันดับที่ 104 ของโลก ย่อมสะท้อนให้ได้เห็นว่าประเทศไทยยังต้อง
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แก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน การป้องกันการทุจริตนับเป็นเรื่องส าคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการ
ทุจริต เพราะเป็นการดับปัญหาที่สาเหตุ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่
การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริตน าเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้า
ทัดเทียมนานาอารยะประเทศ   

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อเจตจ านงของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) 
ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตให้
มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เทศบาลต าบลมาบแค จึงให้ความส าคัญกับการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการป้องกันการทุจริต จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลมาบแค (พ.ศ.2566-2570) เพ่ือก าหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง และส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ      
ที่ก าหนดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 
85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index 
- CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน   

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
  3.1 เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณชน 
  3.2 เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  3.3 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย 
โปร่งใส และตรวจสอบได ้
  3.4 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต           
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  3.5 เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ 
เข้มแข็ง และลดการทุจริต 
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4. เป้าหมาย 
 4.1 คดีทุจริตของเทศบาลต าบลมาบแคลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570  
 4.2 เทศบาลต าบลมาบแคมีคะแนน ITA 90 คะแนนขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2570 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 5.1 ผู้บริหารเทศบาลต าบลมาบแคได้แสดงเจตจ านงสุจริตต่อสาธารณชน  
  5.2 เทศบาลต าบลมาบแคมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
 5.3 เทศบาลต าบลมาบแคมีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้  
 5.4 ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบลมาบแค 
 5.5 เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลมาบแคที่มีประสิทธิภาพ 
เข้มแข็ง และลดการทุจริต 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลมาบแค 

 เทศบาลต าบลมาบแคได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจ านวน   22  โครงการ 
ดังนี้ 

มิติ 
ภารกจิตาม

มิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

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

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
1. การ
สร้าง
วัฒนธรรม
สุจรติ 

1.1 การ
เสรมิสร้าง
จิตส านึก
และความ
ตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมือง 
ฝ่ายบรหิาร 
ข้าราชการ
การเมือง
ฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจ า
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 มาตรการส่งเสรมิ
การปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลต าบลมาบแค 

- - - - -  

1.1.2 โครงการการเชิดชู
เกียรติบคุลากรที่
ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐาน ด้วยความวริิยะ 
อุตสาหะ และซื่อสัตย์
สุจรติ 

- - - - -  

1.3 การ
เสรมิสร้าง
จิตส านึก
และความ
ตระหนักแก่
เด็กและ
เยาวชน 

1.3.2 โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนต าบลมาบแค 
(กิจกรรมโตไปไมโ่กง) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  

รวม 2 โครงการ 1 มาตรการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  

   
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
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มิติ 
ภารกจิตาม

มิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

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

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
2. การ
บริหาร
ราชการ
ด้วยความ
โปร่งใส 

2.1 การ
เปิดเผย
ข้อมูล
สาธารณะ
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2.1.1 มาตรการปรับปรุง
และพัฒนาศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน 

- - - - -  

2.2 
มาตรการ
ส่งเสริม
คุณธรรม
และความ
โปร่งใส 

2.2.1 มาตรการแสดง
เจตนารมณ์ในการน าหลัก
คุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหาร
เทศบาลต าบลมาบแคด้วย
การจัดท าแผนปฏิบตัิการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

- - - - -  

2.2.2 มาตรการ No Gift 
Policy 
 

- - - - -  

2.2.3 มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของเทศบาลต าบลมาบแค 

- - - - -  

2.2.4 กิจกรรมสร้าง
ความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

- - - - -  

2.2.5 มาตรการออก
ค าสั่งมอบหมายงานของ
เทศบาลต าบลมาบแค 

- - - - -  

2.2.6 โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ต าบลมาบแค 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000  

2.2.7 มาตรการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
 

- - - - -  

2.2.8 มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เทศบาลต าบลมาบแค 
 

- - - - -  
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มิติ 
ภารกจิตาม

มิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

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

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

 

2.3 
มาตรการลด
การใช้
ดุลพินิจใน
การ
ปฏิบัติงาน 

2.3.1 กิจกรรมการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการของเทศบาลต าบล
มาบแค 

- - - - - - 

2.3.2 มาตรการกระจาย
อ านาจของเทศบาลต าบล
มาบแค 

- - - - -  

รวม 
1 โครงการ 2 กิจกรรม 
8 มาตรการ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
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มิติ 
ภารกจิตาม

มิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

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

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
3. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.2 การรับ
ฟังความ
คิดเห็น การ
รับและ
ตอบสนอง
เรื่อง
ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 

3.2.1 มาตรการจัดการ
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
ของเทศบาลต าบลมาบแค 
 

- - - - -  

3.3 ส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 
และบูรณา
การทุกภาค
ส่วน เพื่อ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

3.3.1 กิจกรรมส่งเสริม
ชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

- - - - -  

รวม 1 กิจกรรม 1 มาตรการ  - - - - -  
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มิติ 
ภารกจิตาม

มิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

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

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
4. การ
ยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบ
การด าเนิน 
งานของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 การจัด
วางระบบ
ตรวจสอบ
ภายใน    
การควบคุม
ภายในและ
การบริหาร
ความเสีย่ง
การทุจริต 

4.1.1 โครงการจดัท า
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าป ี

- - - - -  

4.1.2 กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคมุ
ภายใน 

- - - - -  

4.1.3 มาตรการบริหาร
จัดการความเสีย่งการ
ทุจริตของเทศบาลต าบล
มาบแค 

- - - - -  

4.3 
มาตรการจัด
เรื่อง
ร้องเรียน
การทุจริต 

4.3.1 มาตรการจัดการใน
กรณไีด้ทราบ หรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริตของเทศบาลต าบล
มาบแค 

- - - - -  

4.3.2 มาตรการจัดให้มี
ระบบและช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจรติ
และประพฤติมิชอบของ
เทศบาลต าบลมาบแค 

- - - - -  

รวม 1 โครงการ 1 กิจกรรม 
3 มาตรการ  

- - - - -  

รวมท้ังสิ้น 
4   โครงการ             
4   กิจกรรม        

13  มาตรการ              

จ านวน 
55,000 

บาท 

จ านวน 
55,000 

บาท 

จ านวน 
55,000 

บาท 

จ านวน 
55,000 

บาท 

จ านวน 
55,000 

บาท 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  1 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลมาบแค 

2. หลักการและเหตุผล   
 ตามท่ีเทศบาลต าบลมาบแคได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลมาบแค โดยก าหนด
กลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าความผิดวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระท า นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ       พลเรือนกรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ ตามนัยหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน า
แนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาล
ต าบลมาบแคจึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลมาบแค 
ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต   มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 2. เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลมาบแค เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

4. เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ  
ต่อสังคม ตามล าดับ 

5. เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 
 

ส่วนที่ 3 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบล   
มาบแค 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
 2. ก าหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมส าหรับบุคคลในองค์กร
และสาธารณชน 
 3. ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 
 4. ด าเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 
 5. ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด) 
 6. ประเมินและติดตามผลการด าเนินการ 
 7. รายงานผลการด าเนินการ 

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

7. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลมาบแค 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1. มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่าง 3 ช่องทาง 
 2. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีความรู้ความ
เข้าใจ แนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม  
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลมาบแคปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลมาบแค 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  2 

1. ชื่อกิจกรรม : โครงการการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ  
  อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 

2. หลักการและเหตุผล   
 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่ส าคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและ
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีในเรื่องต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง 
หากพนักงานหรือบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ 
และซื่อสัตย์สุจริต จะท าให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด ลดปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ เทศบาลต าบลมาบแคจึงได้ด าเนินกิจกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือยกย่องชมเชย หรือให้รางวัล พนักงานหรือ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือเป็นต้นแบบ
ให้แก่พนักงานและบุคลากรอ่ืน ๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่พนักงาน บุคลากร ให้
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 

 3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 2. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ 
อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของเทศบาลต าบลมาบแค 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต  
 2) คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติ 
 3) จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเผยแพร่ให้บุคลากรให้ทราบ 



-๑๕- 
 

 4) เชิญชวนให้ส านัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์เพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 
 5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต  
 6) ประกาศผลการคัดเลือก  
 7) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
 8) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น  

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

7. งบประมาณด าเนินการ 
 - 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลมาบแค 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีบุคลากรต้นแบบด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
 ผลลัพธ์ 
 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  3 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลมาบแค (กิจกรรมโตไปไม่โกง) 

2. หลักการและเหตุผล   
 ปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่
สะท้อนถึงวิกฤติการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คน
ในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดี และรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น และการโกงในทุก
รูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
13)     พ.ศ.2552 มาตรา 50 (7) เทศบาลต าบลมีอ านาจหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ในการส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตามพระราบบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนต าบล    มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และตามพระราชบัญญัติศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2553 มาตรา 6       ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ 
 เทศบาลต าบลมาบแค พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลมาบแค (กิจกรรมโตไปไม่โกง) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่
ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการปูองกัน
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง        
มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริง รู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ื นโดยชอบ       
ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อ
ตัวเองในการกระท าใด ๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมและการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต 
 2. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการ
โกงทุกรูปแบบ 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนต าบลมาบแค จ านวน 70 คน 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 3. ด าเนินการตามโครงการ 
 4. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

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

7. งบประมาณด าเนินการ 
 30,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลมาบแค 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) เด็กและเยาวชนของเทศบาลต าบลมาบแคได้รับการฝึกอบรม จ านวน 70 คน 
 2) เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้  สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้
ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้
แบบประเมินผล/แบบทดสอบ)   
 ผลลัพธ์ 
 1) เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 2) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 3) เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  4 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล   
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมี
โอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่
ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิ
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลมาบแค จึงได้จัด
ให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูล
ข่าวสารให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 2. เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
 3. เพื่อจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 4. เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลมาบแค 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลมาบแค 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเพ่ือด าเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 3. จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการเทศบาลต าบลมาบแค 
 4. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลมาบแค รวมทั้ง
แสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
 5. จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลมาบแค เพ่ือเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง 
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การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับท่ีก าหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 6.  จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อ
สอบถามหรือขอข้อมูล หรือรับฟังค าติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ เช่น 
 - มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาท าการ 
 - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ
สอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น 
 - มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟัง
ความเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น 
 7. ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ  
 8. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 9. จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร 

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

7. งบประมาณด าเนินการ 
 - 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลมาบแค 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1.  มีจ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 
 2. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลมาบแคให้มีข้อมูลที่
ครบถ้วนถูกต้องเปน็ปัจจุบัน 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบส ารวจ
ความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  5 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
 เทศบาลต าบลมาบแคด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
 คุณธรรมและความโปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล   
 เทศบาลต าบลมาบแคเล็งเห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้ง
ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนรวมของ
ประชาชน จึงได้มีการด าเนินการจัดท ามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารเทศบาลต าบลมาบแคด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลมาบแค แสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ใน
การบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
 2. เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของเทศบาลต าบลมาบแคสู่การรับรู้ของสาธารณชน 
 3. เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
เทศบาลต าบลมาบแค 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
 2. ประชาชน  

5. วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดท ามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ 
 2. ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
 3. จัดท าประกาศเจตนารมณ์ในการนักหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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 4. ผู้บริหารก าหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบั ติ
การปูองกันการทุจริต ฯ 
 5. เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบช่องทางที่ก าหนด 
 6. จัดตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 7. จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ฯ 
 8. เผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่ก าหนด 
 9. ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 10. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 11. รายงานผลการด าเนินการ 

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

7. งบประมาณด าเนินการ 
 - 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลมาบแค 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1. มีการประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร            
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 2. มีนโนบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน เพ่ือยกระดับคุณธรรมและ   
ความโปร่งใส 
 3. มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบล    
มาบแค พ.ศ.2566-2570 
 ผลลัพธ์ 
 เทศบาลต าบลมาบแคมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  6 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ No Gift Policy 

2. หลักการและเหตุผล   
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แนวแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เปูาหมาย “ประเทศไทยปลอด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ”  
 อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นปฏิรูปด้านการปราบปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐ หรือ
ผู้บังคับบัญชา    มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่
ด าเนินการให้ถือเป็นความวินัยหรือความผิดทางอาญา 
 เทศบาลต าบลมาบแคเล็งเห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นเอง มีความมุ่งม่ันที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารเพ่ือปูองกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันการทุจริตโดยการจัดท ามาตรการ No Gift Policy ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
กระท าอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินในใจการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิด
ประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลมาบแค 
 2) เพื่อแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาล
ต าบลมาบแคมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลต าบลมาบแค 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1. ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดท ามาตรการ No Gift Policy 
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 2. จัดท าประกาศใช้  No Gift Policy  พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ No Gift 
Policy 
 3. ผู้บริหารประกาศใช้  No Gift Policy 
 4. เผยแพร่ประกาศใช้  No Gift Policy  ให้แก่บุคลการในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดย
ทั่วกัน 
 5. ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ No Gift Policy 
 6. รายงานผลการด าเนินการ 

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

7. งบประมาณด าเนินการ 
 - 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลมาบแค 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1. มีการประกาศใช้  No Gift Policy  จ านวน 1 ฉบับ 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลต าบลมาบแค ด าเนินการตามแนวทาง  
No Gift Policy  
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลต าบลมาบแค ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่อง
สินบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๔- 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  7 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลมาบแค 

2. หลักการและเหตุผล   
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญในการด าเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน โดยการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลมาบแค         
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลมาบแค 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลต าบลมาบแค 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะท างานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
 2. ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือด าเนินการดังนี้ 
 2.1 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 
 2.2 จัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยต้องมี
รายละเอียดต่าง ๆ การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ           
การก าหนดแนวทางก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 
 3. เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ของ
เทศบาลต าบลมาบแค รวมถึงช่องทางอ่ืน ๆ 
 4. ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
 5. ปฏิบัติตามมาตรการ 
 6. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
 7. รายงานผลการด าเนินการ 
 8. เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 - 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลมาบแค 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลมาบแค 
 ผลลัพธ์ 
 เทศบาลต าบลมาบแคมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  8 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

2. หลักการและเหตุผล   
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนา
ผลงานซึ่งเทศบาลต าบลมาบแคได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจ
ของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น เทศบาลต าบลมาบแค          
จึงได้ด าเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามาร
ตรวจสอบได้ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการเทศบาลต าบลมาบแค 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 5. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเสนอมา 

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

7. งบประมาณด าเนินการ 
 - 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลมาบแค 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 ผลลัพธ์ 
 ข้อร้องเรียนในการเลื่อนข้ันเงินเดือนลดลง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  9 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายงานของเทศบาลต าบลมาบแค 

2. หลักการและเหตุผล   
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่
มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าอีก
มากมายใน    การให้บริการสาธารณะแก่ประประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มักจะประสบปัญหาปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไป
รวมอยู่กับ ฝุายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต 
ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การ
บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
บริหารกิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ          
การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหาร
จัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้อง     
มีมาตรการออกค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล
ต าบลมาบแค 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3. เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
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 4. เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลต าบลมาบแค 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 
4 ฉบับ นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมาย
ให้หัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น 
 2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
 3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

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

7. งบประมาณด าเนินการ 
 - 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลมาบแค 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีค าสั่งมอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลมาบแค มีความพึงพอใจต่อคุณภาพให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  10 

1. ชือ่โครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล   
   มาบแค  

2. หลักการและเหตุผล   
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ.2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
โดยให้มอี านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวัง
ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือ
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้       
อย่างแท้จริง  ทั้งนี้การเพ่ิมขึ้นของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางใน    
การเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดท าโครงการประเมินความ  
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถพัฒนาการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลมาบแค 
 2) เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนของเทศบาลต าบล
มาบแค 
 3) เพ่ือสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ
เทศบาลต าบลมาบแค 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลมาบแค 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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  1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
  1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2) จัดท าระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการใน
รูปแบบที่ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุุมแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 
 3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน  
 4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 
 5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบ
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอ
กระจายข่าวเป็นต้น 

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

7. งบประมาณด าเนินการ 
 25,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลมาบแค 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

 ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  11 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  

2. หลักการและเหตุผล   
 เทศบาลต าบลมาบแคให้ความส าคัญกับการปูองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการปูองกัน
การทุจริตให้มีความโปร่งใส ความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนการปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ือให้เทศบาลต าบลมาบแคบริหารงานเพ่ือปูองกันการทุจริตตามหลัก       
ธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อยกระดับการบริหารงานเพ่ือปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลมาบแค 
 2. เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลมาบแค 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลต าบลมาบแค 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1.จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกัน    
การทุจริต, วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต, จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
 3. เผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด รวมถึงรายงานการ
ท าแผนฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบ
รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
 4. ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
ให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
 6. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
 7. รายงานผลการด าเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่
ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกัน      
การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์ http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
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 8. เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 

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

7. งบประมาณด าเนินการ 
 - 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลมาบแค 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระกับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลมาบ
แค พ.ศ. 2566-2570  
 ผลลัพธ์ 
 เทศบาลต าบลมาบแคมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  12 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลมาบแค 

2. หลักการและเหตุผล   
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนรวมทั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2561 ได้ก าหนดการด าเนินการเพ่ือปูองกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม  

 ทั้งนี้ เทศบาลต าบลมาบแค ให้ความส าคัญกับการด าเนินการเพ่ือปูองกันมิให้เกิดการด าเนินการที่
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดท ามาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของเทศบาลต าบลมาบแค 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 2) เพื่อให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) เพื่อปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ามาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลมาบแค 
 2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เทศบาลต าบลมาบแค และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 3) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 4) ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับ    
ผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5) ด าเนินการตามมาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
 6) รายงานผลการด าเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 - 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลมาบแค 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศใช้มาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  13 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลมาบแค 

2. หลักการและเหตุผล   
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการกับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ โดยวิธีการอ่ืนใดเพ่ือแสดงความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความ
พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่
ก าหนด 
 เทศบาลต าบลมาบแค จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมี       
การลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีต าบลมาบแคกับปลัดเทศบาลต าบลมาบแค 
และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลมาบแค 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 
 2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝุาย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลต าบลมาบแค  

5. วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝุาย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าว
บรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตาม
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ระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับ  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด              
พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ 
ดังนี้ 
  1.1 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  1.2 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
  1.3 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
  1.4 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  1.5 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  1.6 การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 2. ชี้แจงส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
 - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็น
ต้น 
 - ติดตามผลการด าเนินงานตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูล 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการ
ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
 4. รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
หรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 5. วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 6. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
 7. รายงานผลการด าเนินงาน 

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

7. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
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8. ผูร้ับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลมาบแค 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง 
 ผลลัพธ์ 

จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  14 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการกระจายอ านาจของเทศบาลต าบลมาบแค 

2. หลักการและเหตุผล   
 เทศบาลต าบลมาบแคเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะประสบปัญหา
ด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มี
การกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับ
ส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง ต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6  
และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพ่ือให้การบริการราชการ
เป็นไปตามหลักการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการ
ให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการกระจายอ านาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3. เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4. เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลต าบลมาบแค 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1. ด าเนินการชี้แจงให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
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 2. เพิ่มการมอบอ านาจบางเรื่องให้ระดับรองผู้บริหารหรือพนักงานท้องถิ่นอนุมัติ อนุญาต 
 3. จัดท าค าสั่งมอบหมายผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้ 
 4. จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ
หนังสือสั่งการ เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมาย
ให้หัวหน้าส่วนราชการ 
 5. กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดท าบัญชีสรุปการมอบอ านาจแนบ
ท้ายค าสั่ง 
 6. กรณีอ านาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอ านาจได้ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบอ านาจให้ผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ให้จัดท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 
 7. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
 8. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 9. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 10. รายงานผลการด าเนินการ 

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

7. งบประมาณด าเนินการ 
 - 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลมาบแค 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีค าสั่งมอบหมายงาน, มอบอ านาจ, รักษาราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 

 ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลมาบแค มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

เทศบาลต าบลมาบแคไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2. จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  15 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข/์ร้องเรียนของเทศบาลต าบลมาบแค 

2. หลักการและเหตุผล   
 เทศบาลต าบลมาบแคเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบเสนองเรื่องราวร้องทุกข์
และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะ
และการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จัดท า
มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
เทศบาลต าบลมาบแค ให้ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้ง
พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และ
การแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวก เหมาะสม 
รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่า ง
ทั่วถึง 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. ก ากับติดตามการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลมาบแค ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ
ติดตามผล  และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวก
และเหมาะสม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลต าบลมาบแค 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลมาบแค  
 2) ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลมาบแค 
เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3) คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
  - ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ เทศบาลต าบล     
มาบแค 
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  - ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
  - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไข
ปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน
อย่างเหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้
ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
  3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดท าคู่มือหรือแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่
บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่
รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
  - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
  - ก าหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป 
เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส  
  - จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ  
 4) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลมาบแค 
ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 6) จัดท าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และก าหนดก าหนดแนวทางในการปูองกัน และ
แก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมขึ้นอีก  
 7) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 8) คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
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 10) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้
ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  

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

7. งบประมาณด าเนินการ 
 - 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลมาบแค 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และ
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 4. มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมี
ช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 5. มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลมาบแค ให้สามารถ
ตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่
ก าหนดไว้ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  16 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝูาระวังการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล   
 ค่านิยมวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาอุปสรรคส าคัญในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์  การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวกพ้อง
ดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมืองหรือ         
ผู้มีอิทธิผล รวมถึง ความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง และ          
ยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีละเลย เพิกเฉย และไม่
อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มีเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่ง
แสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
ของประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาค
ประชาชน 
 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝูาระวั ง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้
จัดท ากิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝูาระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาค
ประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต   

3. วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันการทุจริต 

 2. เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลมาบแค 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่ านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่าง ๆ หรือกิจกรรมต่าง 
ๆ ของหน่วยงาน 
 3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 4. สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต 
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 5. เชิญผู้แทนของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลมาบแค 

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

7. งบประมาณด าเนินการ 
 - 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลมาบแค 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
 2. มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดข้ึน 

 ผลลัพธ์ 
 การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  17 

1. ชื่อมาตรการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล   
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิม
มูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝุายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความ
เสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจากตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็น
ส่วนประกอบส าคัญที่แรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่
ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่าง
ถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การ
ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลมาบแค เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ปูองกัน        
การประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 2. เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร 
 3. เพ่ือน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ     
การปฏิบัติงานปูองกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ของความส าเร็จของงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรในเทศบาลต าบลมาบแค 
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5. วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
และให้ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีกา ร
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหาร
และการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 3. สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืน ๆ ของเทศบาลต าบลมาบแคให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และ
การใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนดเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และปูองกันการทุจริต 
รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

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

7. งบประมาณด าเนินการ 
 - 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายในของเทศบาลต าบลมาบแค 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 2.  มีแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผลลัพธ์ 
 1. มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การปูองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 2. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัดโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 3. การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  18 

1. ชื่อมาตรการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล   
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  ในอดีตที่ผ่ านมาการบริหารงานของหน่วยงานรัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภายรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและ
สามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็น
ช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่ง
อาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง
กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงาน
ที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดมาตรการรายงานและติดตามการจัดท าแผนควบคุม
ภายใน ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืน ๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ   
ต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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 4. เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลมาบแค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของเทศบาลต าบลมาบแค 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ข้อ 5 
 2. จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 
 2.1 การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่
กระทรวงการคลังก าหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3) 
 2.2 การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน : ปค.4) 
 2.3 การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
 2.4 ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
 3. เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ข้อ 9 
 4. น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5. เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

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

7. งบประมาณด าเนินการ 
 - 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลมาบแค 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
 2. สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการปูองกันการ
ทุจริตโดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 ผลลัพธ์ 
 1. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน    
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 2. การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในสาธารชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 
 3. การทุจริตของเทศบาลต าบลมาบแคลดลงร้อยละ 5 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  19 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลมาบแค 

2. หลักการและเหตุผล   
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบก าหนดเปูาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ.2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index – CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน นอกจากนี้ ยังได้น าผลการ
ประเมิน ITA ไปก าหนดตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 
100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2  (พ.ศ.2566-2570) ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี 
พ.ศ.2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index – CPI) อยู่
ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA 
ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้ก าหนดแผนปูองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยก าหนดให้การปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็น
แนวทางหนึ่งใน        การพัฒนาเพื่อน าไปสู่เปูาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็น
หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครองที่
มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลมาบแคจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถิ่นเอง จึงก าหนดด าเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลมาบแค
เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลมาบแค 
 2. เพื่อปูองกันการทุจริตไม่ให้เกิดข้ึนในเทศบาลต าบลมาบแค 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยงานภายในของเทศบาลต าบลมาบแคทุกหน่วยงาน (ส านักงาน/กอง/ฝุาย) 
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5. วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
 2. จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 3. คณะท างานด าเนินการประเมินความเสี่ยงการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินการ
โครงการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
 4. คณะท างานด าเนินการจัดท านวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
 5. ด าเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลมาบแค และ
ช่องทางอ่ืน ๆ  
 6. มีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจมาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ให้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
อย่างเคร่งครัด 
 7. ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 8. รายงานผลการด าเนินการ 

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

7. งบประมาณด าเนินการ 
 - 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดของเทศบาลต าบลมาบแค 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1. มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต จ านวน 1 ชุด 
 2. มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
 3. มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง 
 ผลลัพธ์ 
 เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลมาบแคลดลง 



-๕๓- 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  20 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาล
 ต าบลมาบแค 

2. หลักการและเหตุผล   
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงต่อชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อ
ระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลใน
เชิงลบ 
 เทศบาลต าบลมาบแคมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการ
จัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลต าบลมาบแค 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 2. เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและปูองกันการทุจริตของ
หน่วยงาน 
 3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลต าบลมาบแค 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1. ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 2. ก าหนดกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียน 
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 3. ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 4. ก าหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลมาบแค 
 5. ก าหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต 
 6. ก าหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 7. ก าหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลมาบแคโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และ
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลมาบแค โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
  (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน 
  (2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน 
  (3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
  (4) ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคคลและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 9. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 10. จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 11. รายงานผลการด าเนินการ 

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

7. งบประมาณด าเนินการ 
 - 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลมาบแค 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลมาบแค 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจาก
จ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  21 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลต าบล  
 มาบแค 

2. หลักการและเหตุผล   
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลต าบลมาบแคมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการ
จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลต าบลมาบแค 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส าหรับบุคลากร
และประชาชน 
 2. เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลต าบลมาบแค 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1. พัฒนาระบบและช่องทางการเรื่องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง 
และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 2. ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
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 3. ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชน
ทราบโดย  ทั่วกัน 
 4. ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

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

7. งบประมาณด าเนินการ 
 - 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลมาบแค 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยส าหรับ    
ผู้ร้องเรียน 
 ผลลัพธ์ 
  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




