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ค ำน ำ 
 เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจนแสดง
ให้เห็นถึงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  
อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นและศรัทธาในการท างานของหน่วยงานมากยิ่งข้ึน 
 เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่  (21) การต่อต้านการทุจริตและ     
ประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยน าหลักธรรมาภิบาล
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 3 ส่วน 
ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการใน     
5 ป ี(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมทั้งสิ้นจ านวน 30 โครงการ ดังนี้ 
  มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จ านวน 9 โครงการ 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จ านวน 14 โครงการ 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จ านวน 2 โครงการ 
  มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จ านวน 5 โครงการ 
 ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ เทศบาล
เมืองอ านาจเจริญ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณธรรม 
และความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะน าไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทย
ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

 
 
 

เทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ 
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                                                                                                               หน้ำ  
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  1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต   
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 มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จ านวน 2 โครงการ      59-62 
 มิติที่ 4  การยกระดบักลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    63-73 
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ส่วนท่ี 1 
บทน ำ 

1. กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตในองค์กร 
ล ำดับ 

ท่ี 
ขั้นตอน 

กำรด ำเนินงำน 
ประเด็นควำมเสี่ยงกำร

ทุจริต 
Risk 

Score 
มำตรกำร 

ควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
1 การบริหารงานของ

หน่วยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ผู้บริหารด าเนินการตาม
น โ ย บ า ย ข อ ง ต น เ อ ง 
แทรกแซงการปฏิบั ติ งาน
ของเจ้าหน้าที่ ซ่ึงอาจขัดต่อ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2. บุคลากรของหน่วยงาน
ปฏิ บั ติ ต ามน โยบายของ
ผู้ บ ริ ห า ร  โ ด ย ไ ม่ มี
กฎระเบียบรองรับ 
3. บุคลากรของหน่วยงาน
ไม่ ให้ ความส าคัญ กับการ
ปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัว
มาท าที่ท างาน ขาดความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 1. โครงการส่งเสริมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
2. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการ
น า ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม ม า ใช้ ใ น ก า ร
บริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
3. มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้ อ งกั นก ารทุ จ ริ ต เพื่ อ ย กระดั บ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
4. โค ร งก าร พั ฒ น าค วาม รู้ ด้ า น
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรของ
หน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
5. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของระบุชื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้าน
การทุจริต 
7. มาตรการประเมินความคุ้มค่าใน
การบริหารงานของหน่วยงาน 

2 การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย 
โ อ น  เลื่ อ น ต า แ ห น่ ง /
เ งิ น เ ดื อ น  แ ล ะ ก า ร
มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม 
เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการ
เรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการ
แต่งตั้งหรือเลื่อนต าแหน่ง 

ปานกลาง 1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร
และพั ฒ น าทรั พ ย ากรบุ ค ค ล แ ก่
สาธารณะ 
2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
4. มาตรการน าผลการประเมินความ
พึ งพ อ ใจ ข อ งป ร ะ ช าช น ใน ก าร
ให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อน
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ล ำดับ 
ท่ี 

ขั้นตอน 
กำรด ำเนินงำน 

ประเด็นควำมเสี่ยงกำร
ทุจริต 

Risk 
Score 

มำตรกำร 
ควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

เงินเดือน ของบุคลากร 
 

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

1 . ก า รบ ริ ห า ร ก าร เงิ น 
งบประมาณ การจัดซ้ือจัด
จ้ าง  ก าร จั ด ห าพั สดุ  ไ ม่
เป็ น ไป ต า ม ร ะ เบี ย บ ที่
เก่ียวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่
เกิดประโยชน์กับราชการ  
 
 
 
 
 
2. น าท รัพ ย์ สิ นของท าง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน
ตน 

สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปานกลาง 
 

1. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัด
จ้างประจ าปี 
3. มาตรการป้องกันผลประโยชน์    
ทับซ้อนของหน่วยงาน 
4. ม าต รการ ป้ อ ง กัน การ ใช้ จ่ า ย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ไ ม่ ส ม ค ว ร  ผิ ด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
6. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
7. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

4 การให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 

1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน
ตามล าดับ อันเน่ืองมาจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ
การให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง
กลุ่ม หรือมีการติดสินบน
เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น 
2. มีการเรียกรับเงินพิเศษ
จ า ก ผู้ ข อ รั บ บ ริ ก า ร
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
ป ก ติ  เพื่ อ แ ล ก กั บ ก า ร
ให้บริการ หรือการพิจารณา
อนุมัติอนุญาต 
3. ให้บริการไม่เป็นไปตาม
มาต รฐ าน  เช่ น  ใช้ เวล า
ให้บริการนานกว่าที่ก าหนด
ไว้   

สูง 1. มาตรการ NO Gift Policy 
2. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
3. โค ร งการพั ฒ น าคุณ ภ าพ การ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
4. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน 
“บริการเป็นเลิศ” 
5. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Service) 
6. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต
ของหน่วยงาน 
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2. หลักกำรและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 
กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแลว้ ด้วยการพัฒนาตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เปน็คนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

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

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

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบยีบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน ถือ
เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถ่ินซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ปราศจากการทุจริต น าเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทั ดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยยึดหลัก 
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แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 
 ดังนั้น เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ จึงให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่
ไปกับการป้องกันการทุจริต โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ (พ.ศ. 2566 – 2570)  
อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมี
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน   

3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
(1) เพื่อแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ต่อสาธารณชน  

  (2) เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถ่ิน 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(4) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ที่มีประสิทธิภาพ 
เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

4. เป้ำหมำย 

 (1) คดีทุจริตของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570  
 (2) เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ มีคะแนน ITA เพิ่มข้ึน และมีคะแนน ITA 90 คะแนนข้ึนไป ในปี    
พ.ศ. 2570  

ค่ำเป้ำหมำย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
จ ำ น ว น ค ดี ทุ จ ริ ต
ลดลง 
(ค านวณจากปี 2565) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

คะแนน ITA 65 คะแนน 70 คะแนน 75 คะแนน 80 คะแนน 85 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
(1) ผู้บริหารเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ไดแ้สดงเจตจ านงสุจริตต่อสาธารณชน  

  (2) เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ มีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถ่ิน ปราศจากพฤติกรรมที่สอ่ไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ  

(3) เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ มีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส 
และตรวจสอบได้  

(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ที่มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง 
และลดการทุจริต 

 



ส่วนท่ี 2 
แผนปฏิบตักิำรปอ้งกันกำรทุจรติเพือ่ยกระดับคณุธรรมและควำมโปร่งใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบำลเมืองอ ำนำจเจรญิ 

 

                   เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทจุริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย                                
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ รวมจ านวน 30 โครงการ ดังนี ้ 

 
มิต ิ

 
ภำรกิจตำมมิต ิ

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมำยเหต ุงบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
1. การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสร้างจิตส านึก
แล ะค ว าม ต ระ ห นั ก แ ก่
บุค ลากรทั้ งข้ า ราช กา ร
ก า ร เมื อ ง ฝ่ า ย บ ริ ห า ร 
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น  แ ล ะ ฝ่ า ย
ประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

1) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลเมืองอ านาจอ านาจเจริญ” 
2) โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” 
3) โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตย์สุจริต 

- 
 
- 
- 
 
 

- 
 
- 
- 
 

- 
 
- 
- 
 

- 
 
- 
- 
 

- 
 
- 
- 
 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

 

 1.2 การเสริมสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

4) โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5) โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
6) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
7) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 

- 
 
- 
- 
 
- 

- 
 
- 
- 
 
- 

- 
 
- 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
- 
 
- 

กองสวัสดิการสังคม 
 

กองยุทธศาสตร์ฯ(งานนิติการ) 
กองสวัสดิการสังคม 

 
กองสวัสดิการสังคม 
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มิต ิ

 
ภำรกิจตำมมิต ิ

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมำยเหต ุงบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
 1.3 การสร้างจิตส านึกและ

ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 
 

8) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาล
เมืองอ านาจอ านาจเจริญ 
9) โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 

 รวม จ านวน 9 โครงการ  จ านวน - บาท  จ านวน - บาท  จ านวน - บาท  จ านวน - บาท  จ านวน - บาท  
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มิต ิ

 
ภำรกิจตำมมิต ิ

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมำยเหต ุงบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
2. การบริหาร
ราชการด้วยความ
โปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

10) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
11) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 
12) มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลเมืองอ านาจอ านาจเจริญ 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

กองยุทธศาสตร ์
(งานประชาสัมพันธ์) 

กองคลัง 
กองยุทธศาสตร ์

(งานประชาสัมพันธ์) 
 2.2 มาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใส 
13) มาตรการ NO Gift Policy 
14) โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
15) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้ น
เงินเดือน” 
16) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี” 
17) กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี” 
18) มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ ไม่สมควร ผิด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
19) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
20) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลเมืองอ านาจอ านาจเจริญ 
21) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
22) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

กองยุทธศาสตร์ฯ(งานนิติการ) 

กองช่าง 
ส านักปลัด 

 
กองคลัง 
กองคลัง 
กองคลัง 

 
กองคลัง 

 
กองยุทธศาสตร์ฯ 

ส านักปลัด 
กองยุทธศาสตร ์

(งานประชาสัมพันธ์) 

 
 2.3 มาต รการลดการใช้

ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
23) โครงการจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
 
 

- - - - - กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

 รวม จ านวน 14 โครงการ จ านวน- บาท จ านวน - บาท จ านวน - บาท จ านวน - บาท จ านวน - บาท  
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มิต ิ

 
ภำรกิจตำมมิต ิ

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมำยเหต ุงบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

24) โครงการจัดเวทีประชาคม 
25) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของ
เทศบาลเมืองอ านาจอ านาจเจริญ 
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

กองสวัสดิการสังคม 
กองยุทธศาสตร์ฯ 

 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

- 
 
 
 
 

      

 3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 รวม จ านวน 2 โครงการ  จ านวน - บาท จ านวน - บาท จ านวน - บาท จ านวน - บาท จ านวน - บาท  
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มิต ิ

 
ภำรกิจตำมมิต ิ

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมำยเหต ุงบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
4. การยกระดับ
กลไกการตรวจสอบ
การด าเนินงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และการ
บริหารความเส่ียงการทุจริต 

26) โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
27) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทม. 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทม. 

 

 4.2 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

28) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น - 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

ส านักปลัด 

 4.3 มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

29) มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริตของเทศบาลเมืองอ านาจอ านาจเจริญ 
30) มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน
เก่ียวกับการทุจริตของเทศบาลเมืองอ านาจอ านาจเจริญ 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

กองยุทธศาสตร์ฯ(งานนิติการ) 
 

กองยุทธศาสตร์ฯ(งานนิติการ) 
 

 รวม จ านวน 5 โครงการ  จ านวน - บาท จ านวน - บาท จ านวน - บาท จ านวน - บาท จ านวน - บาท  
รวมทั้งสิ้น จ านวน 30 โครงการ จ านวน - บาท จ านวน - บาท จ านวน - บาท จ านวน - บาท จ านวน - บาท  



 
ส่วนท่ี 3  

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 
################################################################################ 

มิติที่ 1 กำรสร้ำงวัฒนธรรมสุจรติ 
################################################################################ 
 

1.1 กำรเสรมิสรำ้งจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรท้ังข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ขำ้รำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

1.1.1 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี และกำร
ประพฤติตนตำมประมวลจริยธรรม 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมของเทศบำลเมืองอ ำนำจเจริญ” 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ตามที่เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ    
โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดข้ันตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระท า นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนกรณีการเรีย่ไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรอืประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการ
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรน าแนวทางการด าเนินการ
ดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเปน็ที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลเมือง
อ านาจเจริญ จึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมือง
อ านาจเจริญ” ข้ึน เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 2) เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 3) เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4) เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคม ตามล าดับ 
 5) เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 80 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
 2) ก าหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมส าหรับบุคคลในองค์กร
และสาธารณชน 
 3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 
 4) ด าเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 
 5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจรยิธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชน
ให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง 
ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด) 
 6) ประเมินและติดตามผลการด าเนินการ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
  2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล)  
 
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานของ เทศบาลเมือง
อ านาจเจริญ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน    
ติดตามผล) 
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1.1.3 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

1. ชื่อโครงกำร :  โครงกำรบุคลำกรต้นแบบ ด้ำน “บริกำรเป็นเลิศ”  
2. หลักกำรและเหตุผล 
  ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจที่ส าคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและ
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ช้ีให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีในเรื่องต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีข้ันตอน
การปฏิบัติงานเกินความจ าเปน็ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง ซึ่ง
ภารกิจที่ส าคัญคือการบริการประชาชนตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หาก
พนักงานหรือบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีจิตในการให้บริการ และให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่
เลือกปฏิบัติ ก็จะก่อให้เกิดความพึงใจในการให้บริการของประชาชนผู้รับบริการ หากองค์กรมีการยกย่อง 
ชมเชย หรือให้รางวัล พนักงานหรือบุคลากรที่ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ บริการด้วยความเป็นธรรม 
และไม่เลือกปฏิบัติ ก็จะเป็นต้นแบบให้แก่พนักงานและบุคลากรคนอื่นๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจให้แก่พนักงาน บุคลากร ผู้ให้บริการให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการต่อไป 
 เพื่อให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน และเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบัติ และสร้างขวัญและก าลังใจใหพ้นักงาน บุคลากร 
ผู้ให้บริการให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ จึงได้จัดท าโครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน“บริการเป็นเลิศ”  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านบริการยอดเยี่ยม และเป็นต้นแบบให้แก่บุคลากรคนอื่นๆ 
ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม 

2) เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในการให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ  
3) เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในท้องถ่ิน 
4) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้รกิาร และเกิดความเช่ือมั่นใน

องค์กร 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลากรเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
5. วิธีด ำเนินกำร 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 
2) คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรตน้แบบ ด้านบรกิารเป็นเลิศ 
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3) จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ดา้นบริการเป็นเลิศ และเผยแพร่ให้
บุคลากรให้ทราบ 

4) เชิญชวนให้ส านัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสง่บคุลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑเ์พื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรต้นแบบ ดา้นบริการเป็นเลิศ 

5) คณะกรรมการพจิารณาคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบรกิารเป็นเลิศ โดยประเมินผลจาก
หลักเกณฑท์ี่ก าหนด โดยน าผลประเมินความพงึพอใจในการให้บรกิารจากประชาชนมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน
ร่วมด้วย 

6) ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ  
7) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 

 8) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น  
 6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่มีงบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีพนักงานต้นแบบด้านบริการประชาชนยอดเยี่ยม เป็นธรรม 
 ผลลัพธ์  
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของเทศบาลเมืองอ านาจเจรญิ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมนิความพึงพอใจการให้บริการ) 

2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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1. ชื่อโครงกำร :  โครงกำรเชิดชูเกยีรติบุคลำกรท่ีปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำน ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ 
และซื่อสัตยส์ุจริต  
2. หลักกำรและเหตุผล 
  ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจที่ส าคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและ
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ช้ีให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีในเรื่องต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีข้ันตอน
การปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง 
หากพนักงานหรือบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต จะท าให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด ลดปัญหาการทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้ เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ จึงได้ด าเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อยกย่องชมเชย หรือให้รางวัล พนักงาน
หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นต้นแบบ
ให้แก่พนักงานและบุคลากรคนอื่นๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงาน บุคลากร 
ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริตต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

2) เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลากรเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัตงิานเปน็ไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตย์สจุริต  

2) คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพือ่เชิดชูเกียรติ 
3) จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเผยแพร่ใหบุ้คลากรให้ทราบ 
4) เชิญชวนให้ส านัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสง่บคุลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑเ์พื่อเข้ารับการคัดเลือก 
5) คณะกรรมการพจิารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเชิดชูเกียรตบิุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตาม

มาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซือ่สัตย์สุจริต  
6) ประกาศผลการคัดเลือก  
7) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
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 8) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่มีงบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีบุคลากรต้นแบบด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
 ผลลัพธ์  
 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 
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1.2 กำรสรำ้งจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 
 1.2.2 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง 
ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทย
ทุกคน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้ความส าคัญกับการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยการสง่เสรมิสนับสนุนให้
ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรกัษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต 
ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจรติและการรูเ้ทา่ทันการทุจริตของสังคมไทย โดย
อาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ดังนั้น เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ จึงได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน 
 2) เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน 
 3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจ าวัน  
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ จ านวน    80   คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) ก าหนดรูปแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
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 5) ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการที่ก าหนด 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองสวัสดิการสังคม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจ านวน 1 ครั้ง 
 2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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1.2.3 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมต่อต้ำนกำรทุจริต 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถ่ินซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้ง
ประเทศ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 ตลอดจนหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดใหเ้ปน็อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
 รวมทั้ง แผนการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนด      
กลยุทธ์ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังที่มุ่งเน้นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต 
รวมถึงสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพื่อต่อต้านการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และ
ผู้ปกครอง 
 ดังนั้น เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ จึงให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตโดยเริ่มจากการสร้าง
จิตส านึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดท าโครงการเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม ให้มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งรณรงค์ให้
ประชาชนจากทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริม และสร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึงการสร้างค่านิยมและการเฝ้าระวังต่อต้านการทุจริต
ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน 
 2) เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 3) เพื่อประชาสัมพันธ์บุคคลล าดับที่ดีด ารงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสู่องค์กรหรือบุคคลภายนอก 
 4) เพื่อเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ันไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ จ านวน 80 คน 
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5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดหาข้อความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต 
 2) จัดท าสื่อในรูปแบบตามช่องทางที่ก าหนดไว้ 
 3) เผยแพร่ให้ประชาชน รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ภายในเขตพื้นที่ 
 4) จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีต่างๆ  
 5) ประเมินติดตามผลการด าเนินการ 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (งานนิติการ) 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) เผยแพร่สื่อการสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
 2) มีการรณรงค์ในสถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาล ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 
 ผลลัพธ์ 
 1) เด็ก เยาวชน และประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจและมีความ
ตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
 2) ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ (ส ารวจจากรายช่ือเครือข่ายต่อต้านการทุจริต) 
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1. ชื่อโครงกำร : ยกย่องเชิดชเูกียรติหน่วยงำนและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
ท าให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลเมือง
อ านาจเจริญ จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ
แก่ผู้กระท าความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจาก
ความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 
 3) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น 
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 หน่วยงานและบุคคลในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) แต่งตั้งคณะท างานยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 2) คณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์  
 3) จัดท าประกาศหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
 4) คณะท างานฯ ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
 5) ประกาศผลการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบคุคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เปน็ที่ประจกัษ์ และ
เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
 6) ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 
 7) รายงานผลการด าเนินงาน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองสวัสดิการสังคม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 จ านวนหน่วยงานและบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ผลลัพธ์ 
 1) มีหน่วยงานและบุคคลต้นแบบที่ดปีรากฏต่อสังคม 
 2) ประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีขวัญก าลังใจ และมจีิตส านึกปฏิบัติตนเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม มีความซือ่สัตย์สุจริต  
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1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรมอบประกำศเกียรติคุณแก่คณะกรรมกำรชุมชน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ให้ความส าคัญในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถ่ินได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรใน
การพัฒนาท้องถ่ิน โดยส่งเสริมให้มีคณะกรรมการชุมชน เข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ     
ท าหน้าที่ในการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานอื่นๆ  

เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชน ต้องอุทิศเวลา 
แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ดังนั้น เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ จึงได้จัดให้มีกิจกรรม
การมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการ
ด ารงต าแหน่ง  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการชุมชนมาด้วยดี จนครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
 2) เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์และแบบอย่างที่ดี
ต่อสังคมให้มีขวัญและก าลังใจ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 คณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ตรวจสอบรายช่ือของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
 2) จัดท าประกาศเกียรติคุณ เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ 
 3) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน 
 4) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองสวัสดิการสังคม 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 4 
ปี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ร้อยละ 100 
 
 ผลลัพธ์ 
 1) มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถ่ิน 
 2) ประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีขวัญก าลังใจ และมจีิตส านึกบ าเพ็ญประโยชน์
สาธารณะในท้องถ่ิน 
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1.3 กำรสรำ้งจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 
 1.3.1 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชนเทศบำลเมืองอ ำนำจเจริญ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) 
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนา
คนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริม
การด าเนินงานและจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  

เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ข้ึน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่
ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 2) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
 3) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ จ านวน 80 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 3) ด าเนินการตามโครงการ 
 4) สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
 5) รายงานผลการด าเนินการ 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองการศึกษา 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) เด็กและเยาวชนของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ได้รับการฝึกอบรม จ านวน 80 คน 
 2) เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้  สามารถแยกแยะถูก ผิด ช่ัว ดี สามารถน าความรู้
ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบ
ประเมินผล/แบบทดสอบ)  
 ผลลัพธ์ 
 1) เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 2) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 3) เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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1.3.2 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักให้มีจิตสำธำรณะ และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 

 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
มีศาสนาที่ตนนับถือเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจ มาตรา 41 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีสิทธิจัด
การศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพร้อมความเหมาะสม และความต้องการภายใน
ท้องถ่ิน 
 เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับเด็กและเยาวชนเป็นพลังที่ส าคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงได้ด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านจิตใจ 
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี 
ให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” ซึ่งเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม 
ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลกน าพาชีวิตสู่ความส าเร็จ เพื่อเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติในที่สุด  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
 2) เพื่อให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีเมตตา กรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม 
 3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 4) เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาของเทศบาลในการต่อต้าน
การทุจริต 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 นักเรียน ช้ันอนุบาล-ประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล,โรงเรียนพุทธอุทยาน,
โรงเรียนสาธิต เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ จ านวน 100 คน 
5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานในการจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมหลักสูตรต้าน
ทุจริตในโรงเรียน 
 2) จัดประชุมคณะท างานในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการด าเนินงานในการเตรียมความ
พร้อม เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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 3) ด าเนินการขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามระเบียบฯ การใช้งบประมาณและพัสดุ
ของสถานศึกษา 
 4) จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดโครงการ 
 5) ด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม 
 6) สรุปติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 ปีงบประมาณ 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
        นักเรียนช้ันอนุบาล – ประถมศึกษา ได้รับการอบรมหลักสูตรตามโครงการ ร้อยละ 100 
 ผลลัพธ์ 
         1) จ านวนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษา น าความรู้ด้านหลักธรรมมาปฏิบัติและ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบสอบถามคร)ู 
         2) เด็ก นักเรียน ได้ซึมซับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาไปใช้ด าเนนิ
ชีวิต ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบบันทึก
ความดี) 
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################################################################################# 

มิติท่ี 2 กำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมโปร่งใส 
################################################################################# 
2.1 กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1.1 กำรเปิดเผยข้อมูลกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำน 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรปรับปรุงและพัฒนำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือเผยแพร่ข้อมลูขำ่วสำรแก่ประชำชน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง  และมีสิทธิได้รู้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ จึงได้มี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 2) เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
 3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 4) เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง
อ านาจเจริญ  
4. กลุ่มเป้ำหมำย  
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อด าเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    
 2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 3) จัดต้ังหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 4) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้ง
มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออื่น ๆ 
 5) จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบตัิงานของเทศบาลเมอืงอ านาจเจริญ เพื่อเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง การจัดซื้ อจัดจ้าง 
การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับที่ก าหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
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 6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมูล หรือรับฟังค าติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ เช่น  
  - มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาท าการ  
  - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะ
ติดต่อสอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น  
  - มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดต้ังศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความ
คิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น  
 7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 9) จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (งานประชาสัมพันธ์) 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีจ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ให้มี

ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบส ารวจ

ความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
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2.1.2 กำรเปิดเผยข้อมูลกำรบริหำรเงินงบประมำณ 
 

 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเสริมสรำ้งควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงบประมำณ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงด าเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างได้ทุกโครงการ
และกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
 2) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3) เพื่อป้องกันการทุจริตในเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 1) บุคลากรของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
 2) ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
 2) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชนได้
ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ 
 3) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
 4) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
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 5) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ 
เช่น สังเกตการณ์ ติดตามผลการด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 
 6) ประชุมก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 7) รายงานผลการด าเนินการ และเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
  7.1) ผลการด าเนินโครงการ 
  7.2) รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
  7.3) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบก าหนด 
  7.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 2) มีการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 1 ครั้ง  
 ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
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 2.1.3 กำรเปิดเผยข้อมูลและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ และก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะของ
เทศบำลเมืองอ ำนำจเจริญ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่ เทศบาลเมือง
อ านาจเจริญ จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ได้ จึงได้จัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการ
ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมลูสาธารณะของเทศบาลเมืองอ านาจเจรญิ เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้  เช่น 
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ     
จัดจ้าง ฯลฯ 
 2) เพื่อก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนด  

3) เพื่อก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

4) เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ส านัก กอง  ฝ่ายต่างๆ ในเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 

2) ประชุมคณะท างานฯ  
2.1) ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ

เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชน
ให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางที่
หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
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  2.1.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูล
ผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าว
ประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  

2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ E – Service  

2.1.3) การบริหารเงนิงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงาน
การก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

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

3) ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 

4) รายงานผลการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพรข้่อมูลสาธารณะของเทศบาล
เมืองอ านาจเจริญ ให้ผู้บริหารทราบ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (งานประชาสัมพันธ์) 
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9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

   - ข้อมูลพื้นฐาน 
   - การบริหารงาน 
   - การบริหารเงินงบประมาณ 
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   - การส่งเสริมความโปร่งใส 
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้   

 3) ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้เป็ นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนด  

4) ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
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2.2 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
 2.2.1 กำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เป็นไป
ตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร 

 2.2.2 กำรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร NO Gift Policy 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
 อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถ่ินเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบรหิารราชการให้เกดิประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริ ตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดท ามาตรการ NO Gift Policy ข้ึน เพื่อหลีกเลี่ยงการ
กระท าอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
2) เพื่อแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และบุคลากรของเทศบาลเมือง

อ านาจเจริญ มีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และบุคลากรของเทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ 
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5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ผู้บรหิารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดท ามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รบั – ไม่ให้” 
 2) จัดท าประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 3) ผู้บรหิารประกาศใช้ NO Gift Policy  
 4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 
 5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (งานนิติการ) 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จ านวน 1 ฉบับ 
2) ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และบุคลากรของเทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ ด าเนินการตาม

แนวทาง NO Gift Policy จ านวนร้อยละ 100 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบส ารวจ) 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เรื่องสินบน 
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1. ชื่อโครงกำร :  โครงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัด
ให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถ่ินต้องให้
ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลัก  
ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลัก
นิติธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องค านึงถึงการจัดท าบริการสาธารณะที่
ครอบคลุมตามอ านาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ 
อนุญาต และการใช้อ านาจอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ 
และค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกรอ้งผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง 
ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัต ิ
 เพื่อให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน และเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อก ากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กร เกิดความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มี
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 

2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
ให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

3) เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ิน 

4) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้รกิาร และเกิดความเช่ือมั่นใน
องค์กร 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
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5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ผู้บริหารก าหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้ในพันธกิจของหน่วยงาน 
 2) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินงานตามพันธกิจการให้บริการอย่างเท่าเทียม 
 3) ประชุมคณะท างานเพื่อก าหนดแนวทาง/แผนงานในการด าเนินงาน 
 4) จัดท าแนวทาง/แผนงานการด าเนินงาน 
 5) ช้ีแจงแนวทาง/แผนการการด าเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 6) ด าเนินการตามแนวทาง/แผนการด าเนินงาน 
 7) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
 8) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองช่าง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการก าหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันเป็นพันธกิจของหน่วยงาน 
2) มีแนวทาง/แผนการด าเนินงานในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 
 2) จ านวนข้อร้องเรียนการใหบ้รกิารสาธารณะที่ไมเ่ป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น เทศบาลเมือง
อ านาจเจริญ จึงได้ด าเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ข้าราชการเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 4) คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการเสนอมา  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 



45 

 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนข้ันเงินเดือนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
(ส ารวจโดยแบบประเมิน) 
 ผลลัพธ์ 
 ข้อร้องเรียนในการเลื่อนข้ันเลื่อนเงินเดือนลดลง 
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1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้จัดท ากิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี” เพื่อติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิด
ความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็น
เรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงาน
ของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ มีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าในการ
เบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
 2) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 3) เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดต้ังคณะท างานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 2) จัดประชุมบุคลากรทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน/ประจ าไตรมาส 
 3) จัดตั้งคณะท างานเพื่อตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง 
(Cross Check) 
 4) ด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คณะท างานก าหนด 
 5) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
 2) มีการด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross 
Check)  
 ผลลัพธ์ 
 ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงร้อยละ 80  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 

 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “วิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ จึงได้ด าเนินกิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี” เพื่อ
ปรับปรุงการจัดหาพัสดุให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2) เพื่อให้ได้ข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ 
 3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 3) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณถัดไป 
 5) เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบทั่วกัน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 กองคลัง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

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

 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณถัดไปลดลง  
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1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรป้องกันกำรใช้จ่ำยงบประมำณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภำพ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชน เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ จึงให้ความส าคัญกับการด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน จึงได้จัดท า “มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่
ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ” 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเสริมสรา้งการใช้จา่ยงบประมาณใหต้รงตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน และเกิดประสิทธิภาพ 
 2) เพื่อป้องกันการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ามาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
 2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร 
ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 3) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ก าหนดให้มีข้ันตอนการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินใน
ประเด็น ดังนี้ 
  - ถูกต้องตามระเบียบทีเ่กี่ยวข้องหรือไม่, เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานหรือไม่ , 
เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่าในการด าเนินหรือไม่, ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และเผยแพร่ให้
สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 4) ปรับปรุงข้ันตอนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการที่ก าหนด 
 5) ด าเนินการตามมาตรการ 
 6) รายงานผลการด าเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศใช้มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
จ านวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ์  จ านวนข้อร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ลดลง 
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1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อให้การบริหารการใช้ทรัพย์สนิของทางราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสดุแก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเสริมสรา้งความโปร่งใสใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้มีการบริหารทรัพย์สินของทางราชการที่โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารทรัพย์สินของหน่วยงาน 
 2) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 1) บุคลากรของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
 2) ประชาชน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ
กฎหมาย โดยก าหนดข้ันตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผย
และตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
 2) จัดท าคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของ
ราชการ  
 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน 
แผนผังข้ันตอนในการด าเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่างๆ 
 4) ด าเนินการติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ โดยวางระบบการจัดท าระเบียนการเบิกทรัพย์สินของราชการ ทะเบียน
การยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นระบบ 
 5) รายงานผลการด าเนินงาน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มปีระกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการกฎหมาย 
อย่างน้อย จ านวน 1 ฉบับ 
 ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ ลดลง 
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1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนท่ีมีต่อกำรให้บริกำรของเทศบำลเมือง
อ ำนำจเจริญ  
2. หลักกำรและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้มี
อ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้มากข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง  ทั้งนี้
การเพิ่มขึ้นของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ได้มากข้ึน ย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
การให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดท าโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เพื่อให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
 2) เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนของ เทศบาลเมือง
อ านาจเจริญ 
 3) เพื่อสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ
เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชาชนผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ  
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
  1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
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 2) จัดท าระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการใน
รูปแบบที่ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร  
 3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน  

4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 

5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บคุลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจาย
ข่าวเป็นต้น 

  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณท่ีใช้ในกำรด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ       
8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
 มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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1. ชื่อโครงกำร  : กิจกรรมกำรใช้บัตรคิวในกำรติดต่อรำชกำร 
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ทั้งนี้ การให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นมักจะประสบปัญหา
ด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็น
จ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่
เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบ มีการแซงคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่
ก าหนดให้การบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี ได้แก่ การบริหารราชการเพือ่บรรลเุป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความ
จ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ จึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มา
รับบริการ 
 2) เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบรกิารได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 3) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 4) เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระท าการประพฤติ มิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชาชนในเขตพื้นทีเ่ทศบาลเมืองอ านาจเจรญิ  
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าค าสั่งคณะท างานเพื่อก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการให้บริการ 
 2) ประชุมช้ีแจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
 3) จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 4) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามล าดับคิว 
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 5) จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 6) สรุปผลการใหบ้รกิารตามแบบประเมนิความพึงพอใจเปน็รายสปัดาห์/รายเดือน เพื่อน ามาปรับปรุง 
แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ  
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ไม่น้อยว่าร้อยละ 80 ของผู้มาขอรับ
บริการ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
 2) การให้บริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ลดลง 
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1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)  
2. หลักกำรและเหตุผล  
 การขับเคลื่อนองค์กรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ  ให้อยู่ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์            
(e-Service) ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง โดยท าให้ผู้รับบริการได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความ
โปร่งใส และสามารถปรับตัวให้ตรงกับความต้องการใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการ
บริการด้วย e-Service จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4.1.2 ภาครัฐมีความเช่ือมโยง ในการให้บริการ
สาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเช่ือมโยง
ระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์    การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนา
นโยบายและการให้บริการภาครัฐ นอกจากนั้น การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service นับได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งให้ทุกหน่วยงานน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว แม่นย า และมีประสิทธิภาพ อีก
ทั้งต้องเป็นระบบที่ประชาชนสามารถตรวจสอบ ความโปร่งใสในการท างานของภาครัฐได้อีกด้วย ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่บริการสาธารณะ และอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนตามภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการใหบ้ริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยท าให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมี
ความโปร่งใส 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาติดต่อ
ด้วยตนเองอีก 

2) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน  
3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชาชนผูร้ับบริการในเขตพื้นทีเ่ทศบาลเมืองอ านาจเจริญ  
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-
Service) 
 2) ก าหนดภารกิจในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
 3) จัดท าระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชน
ผู้รับบริการสามารถขอรับบรกิารตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผ่านทางเว็บไซต์
หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับ
บริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น 
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  - ระบบยื่นค าร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพื่อขอจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้ 
  - ระบบยื่นค าร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพื่อขอรับบริการถังขยะ 
  - ระบบยื่นช าระภาษีออนไลน์ 
  - ระบบกรอกข้อมูลค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยคนพิการที่มีช่องทางการ
แนบไฟล์เอกสารหลักฐานโดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
 5) จัดท าคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบการใหบ้รกิารประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
 6) จัดท าข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Service โดยแยกข้อมูลเป็นรายเดือนให้ครบทุกเดือน  
 7) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 8) รายงานผลการด าเนินการ   
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณท่ีด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ      
8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (งานประชาสัมพันธ์) 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) อย่างน้อย 1 ภารกิจ 
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของหน่วยงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 

2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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2.3 มำตรกำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำน 
 2.3.1 จัดท ำข้อตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต   
มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยควำมสุจริตภำยใต้กรอบธรรมำภิบำล  
 2.3.2 มีกำรจัดท ำแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือกำรปฏิบัติงำนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
บริกำรประชำชน รำยละเอียดท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ท่ีท ำกำรและในระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศขององค์กรปกรองส่วนท้อง 
 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรให้บริกำรประชำชน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดข้ึนในพื้นที่ โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิ
บาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม 
และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องค านึงถึงการจัดท าบริการสาธารณะที่ครอบคลมุตาม
อ านาจหน้าที่ และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนมุัติ อนุญาต และการ
ใช้อ านาจอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต้องด าเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และค านึงถึง
ความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มกีารเรียกร้องผลประโยชน์เพือ่ตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้อง
ปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่และผู้ทีม่าประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไมเ่ลือกปฏิบัติ โดยไม่แบง่แยก
ด้าน เพศ ถ่ินก าหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกจิและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา และอื่นๆ สอดคลอ้งกบัมาตรา 8 แห่ง  พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกจิการบ้านเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการ
จะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รบัการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วน
ราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการให้บริการประชาชนมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดท าโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชน
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

2) เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
 3) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชาชนผูร้ับบริการของเทศบาลเมืองอ านาจเจรญิ  
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5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดต้ังคณะท างานจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
 2) จัดให้มีการประชุมคณะท างานจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
 3) จัดท าประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้
ให้บริการและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 4) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด เช่น  
  - ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  - ปรับปรุงป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
 5) เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
หน่วยงาน เช่น 
  - จัดท าป้ายแสดงแผนภูมิข้ันตอน มาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุ
ผู้รับผิดชอบให้บริการในทุกกระบวนการ ณ จุดให้บริการ 
  - จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการให้บริการ
ประชาชน      
  - จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
 6) มีการติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยการประเมินความพึ งพอใจใน
การให้บริการ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน 
 2) มีการเปิดเผยข้ันตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบงาน
ให้บริการในทุกกระบวนการ ณ ที่ท าการและในเว็บไซต์หน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

2) จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ลด 
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################################################################################ 

มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
################################################################################ 
 

3.1 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 3.1.1 กำรมสี่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ 
 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดเวทีประชำคม 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมสี่วนร่วมอย่างกว้างขวางและเท่า
เทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทัง้ภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ 
ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรบัรู้ ร่วมก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ  
ด้วยการจัดท าโครงการจัดเวทีประชาคมข้ึน เพื่อจะได้มีกระบวนการรบัฟงัความคิดเห็นของประชาชนในการ
ด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ โดยเฉพาะการด าเนินกจิการที่จะมผีลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการพฒันา ปรบัปรุง จัดท าแผน
ชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแทจ้รงิ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อจัดให้มีกระบวนการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกจิการตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ  
 2) เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 4) เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 6) เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ชุมชน ในพื้นที่เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ  
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม 
 2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วม
ประชุมประชาคม เพื่อก าหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถ่ินด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ
สถานที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ช้ีน า และครอบคลุมจ านวนประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่าง
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
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 3) น าผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ผ่านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 4) ติดตามประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่างเสมอภาค และ
เท่าเทียมกัน   
 ผลลัพธ์  
 1) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถ่ิน 
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1. ชื่อโครงกำร : ส่งเสรมิกำรมสี่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรกิจกำรของเทศบำลเมืองอ ำนำจเจริญ  
2. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่ เทศบาลเมือง
อ านาจเจริญ จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อเป็นการสง่เสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบรหิารกิจการของเทศบาลเมืองอ านาจเจรญิ ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง สง่เสรมิกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน การจัดท างบประมาณของเทศบาลเมืองอ านาจเจรญิ และร่วมด าเนินการโครงการ รวมทั้ง
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน สง่ผลใหเ้กิดการบรหิารงานให้มปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตน 
 2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
 3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
 4) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินของตน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ  
5. วิธีด ำเนินกำร 
         1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ ดังนี้ 
 1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยส่งเสริม/เปดิโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจ านวนสัดสว่นที่มีผลต่อการตัดสนิใจ
ในการบริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
      - การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ  
      - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
      - การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ 
 1.2) จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุงการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
 1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามขั้นตอนต่อไป 
 1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถ่ิน ต่อสาธารณชน 
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 1.7) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 

2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถ่ิน เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาท้องถ่ินตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับวันเวลาและก าหนดการประชุมสภาท้องถ่ิน  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ 2566 - 2570   
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน และมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ  
 2) เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ มกีารแต่งตัง้ภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน  
 ผลลัพธ์ 
 เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเพิ่มข้ึน 
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################################################################################ 

มิติที่ 4 กำรยกระดบักลไกกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
################################################################################ 
 

4.1 กำรจัดวำงระบบตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
4.1.1 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบตรวจสอบภำยใน 

 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี  
2. หลักกำรและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการ
เพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผูใ้ห้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง
จากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็น
ส่วนประกอบส าคัญทีแ่ทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นข้ันตอนทีถู่กต้องตาม
ระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหาร เพื่อจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยัง
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของ
เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี  และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 2) เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร 
 3) เพื่อน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาส
ของความส าเร็จของงาน 
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4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลากรในเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ  
5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1) จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ
ให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2) สอบทานความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรหิารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ของเทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสัง่ 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรกัษา และความปลอดภัยของทรัพยส์ิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมปีระสทิธิภาพ ประสทิธิผล และประหยัด 
 4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน และป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความส าเร็จของงาน  และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผลลัพธ์ 
 1) มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน 
 3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินลดลงร้อยละ 5 
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4.1.2 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยใน 
 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเปน็องค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรอืไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธ์ิผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนด
หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดข้ึน และพัฒนาให้ระบบ  
การควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2) เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 3) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 4) เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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4. กลุ่มเป้ำหมำย      บุคลากรของเทศบาลเมืองอ านาจเจรญิ  

5. วิธีด ำเนินกำร 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 
2) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 
 (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเปน็ไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ

ที่กระทรวงการคลังก าหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
  (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน : ปค.4) 
  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
  (4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
 4) น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
 5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
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 ผลลัพธ์ 
 1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
80 ในระดับมาก) 

2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ  ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปร่งใส 
 3) การทุจริตเทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ ลดลงร้อยละ 5 
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4.2 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 
4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี

ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ 
 

4.2.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร               
ตำมกระบวนกำร และวิธีกำรท่ีกฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด 
 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่น 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะ
เป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปโดย
ความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่
ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและลดการทุจริต 
 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการ
พัฒนาองค์กร  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 
 2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถ่ิน  
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ  
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5. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 1) จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินใช้ส าหรับการประชุม 
 2) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถ่ิน และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง  
 3) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดท าแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทจุริตของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ  
6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถ่ิน และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง  

2) สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 

ผลลัพธ์ 
 สมาชิกสภาท้องถ่ินสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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4.3 มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
 4.3.1 มีแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริตเทศบำลเมือง
อ ำนำจเจริญ  
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบรหิารงานสง่เสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชน
สามารถเสนอเรือ่งร้องเรียน แจง้เบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการ
จัดการในกรณีได้ทราบ หรอืรบัแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทจุริตของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 2) เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงาน 
 3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ  
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 2) ก าหนดกระบวนการข้ันตอนในการด าเนินการร้องเรียน 
 3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการข้ันตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
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 4) ก าหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 5) ก าหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต 
 6) ก าหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 7) ก าหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8) จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี ้ 
  (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน  
  (2) ข้ันตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน  
  (3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ 
  (4) ระยะเวลาในการด าเนินการ 
และประกาศเผยแพรก่ระบวนการข้ันตอนในการด าเนินการรอ้งเรียนใหบุ้คลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 10) จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต(i30) 
 11) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (งานนิติการ) 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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 4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภำพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
ส ำหรับผู้ร้องเรียน 

 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรบัเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตของเทศบำล
เมืองอ ำนำจเจริญ  
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบรหิารงานสง่เสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชน
สามารถเสนอเรือ่งร้องเรียน แจง้เบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ด าเนินการจัดท า
มาตรการจัดใหม้ีระบบและช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตของเทศบาลเมอืงอ านาจเจรญิ  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส าหรับบุคลากร
และประชาชน 
 2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ  
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  2) ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 3) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
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 4) ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมลูเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 5) รายงานผลการด าเนินการใหผู้้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (งานนิติการ) 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยส าหรับ       
ผู้ร้องเรียน 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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