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ประกาศเทศบาลตําบลนครชัยศรี 

เรื่อง  ประกาศใช�แผนปฏิบัติการป�องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

------------------------------------ 
 

  ด�วยคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ ได�มีมติในท่ีประชุมครั้งท่ี       
๑/๒๕๖๓ ลงวันท่ี 5 มกราคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให�ขยายกรอบระยะเวลาของยุทธศาสตร0ชาติว�าด�วยการป�องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ให�ใช�ได�ต�อไปจนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
เพ่ือประโยชน0ในการขับเคลื่อนท่ีแสดงถึงเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตต�อสาธารณชน ป�องกัน 
พฤติกรรมท่ีเป>นการขัดกันแห�งผลประโยชน0 สร�างกลไกในการตรวจสอบบริการและส�งเสริมการมีส�วนร�วมของ
ภาคประชาชนให�สอดคล�องกับห�วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร0ชาติฯ จึงให�ขยายกรอบ
เวลาแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริตท่ีจะสิ้นสุดปCงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป>นสิ้นสุดปCงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕ 
 

  ดังนั้น เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป>นไปตามพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง เทศบาลตําบลนครชัยศรี จึงขอประชาสัมพันธ0และประกาศใช�แผนปฏิบัติการ
ป�องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

                                (นายขจรเดช  นพคุณชัยกิจ)) 
                                          นายกเทศมนตรีตําบลนครชัยศรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 

 

  การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นับเป�นภัยร�ายแรงต�อประชาชนและประเทศชาติท่ี
บ�อนทําลายท้ังเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ตลอดจนส�งผลกระทบต�อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด�าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในป.จจุบันได�ทวีความรุนแรง และขยายวงกว�างข้ึนอย�างรวดเร็ว เป�นป.ญหาท่ีเกิดท้ัง
ในองค5กรภาคเอกชน และองค5กรภาครัฐ วิธีการทุจริตมีความสลับซับซ�อนมากยิ่งข้ึนจนยากแก�การปราบปรามให�
หมดสิ้นไปโดยง�าย จึงจําเป�นอย�างยิ่งท่ีส�วนราชการจะต�องเร�งดําเนินการแก�ไขป.ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให�หมดสิ้นไป ด�วยการสร�างระบบการป8องกันและควบคุมการปฏิบัติงานภายในให�มีประสิทธิภาพ เพ่ือให�องค5กร
ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมท้ังป.ญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการจาก ป.ญหาดังกล�าว 
รัฐบาลจึงได�มีการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการป8องกันการทุจริต ซ่ึงถือเป�นท่ีมาของการดําเนินการป8องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีได�มีมติเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบร�าง
ยุทธศาสตร5ชาติ ว�าด�วยการป8องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และให�หน�วยงาน
ภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร5ชาติ ไปสู�การปฏิบัติ โดยกําหนดไว�ในแผนปฏิบัติ ราชการ ๕ ปI 
และแผนปฏิบัติราชการประจําปI ตามท่ีคณะกรรมการ ปปช.เสนอ โดยให�หน�วยงานภาครัฐ ดําเนินการโดยคํานึงถึง
ความสอดคล�องกับยุทธศาสตร5ชาติ ๒๐ ปI และแผนปฏิรูปประเทศด�านต�างๆ ด�วย นั้น 
 
  เทศบาลตําบลนครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได�เห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้ และ
เพ่ือให�การดําเนินการดังกล�าวบรรลุผลได�อย�างเป�นรูปธรรม จึงได�จัดทําแผนปฏิบัติการการป8องกันปราบปราม  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปIงบประมาณ ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร5ชาติว�าด�วยการป8องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐให�เกิดผลในทางปฏิบัติ ตลอดจนการเปJดโอกาสให�ประชาชนได�เข�ามามีส�วนร�วมใน 
การป8องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให�ประชาชนเกิดความม่ันใจ และศรัทธา และไว�วางใจในการบริหาร
ราชการของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
 
 
 
 
 
 
 
       สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
          อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
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ส�วนท่ี 1 
บทนํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป�องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจําป!งบประมาณ ๒๕๖๕ 

๑. หลักการและเหตุผล  
  ด
วยเทศบาลตําบลนครชัยศรีได
จัดทําแผนป�องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตําบลนครชัยศรี ระยะ ๕ ป( (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และเพ่ือให
การดําเนินการสอดคล
องกับคําสั่ง
คณะกรรมการรักษาความสงบแห6งชาติได
มีคําสั่งท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการ ป�องกันและแก
ไขป:ญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐ โดยมุ6งเน
นการสร
างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
และส6งเสริมการมีส6วนร6วมจากทุกภาคส6วนในการตรวจสอบเฝ�าระวัง เพ่ือสกัดก้ัน มิให
เกิดการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ พร
อมท้ังขับเคลื่อนยุทธศาสตรBชาติว6าด
วยการป�องกันปราบปรามการทุจริต สู6การปฏิบัติให
เกิดผลเปEน
รูปธรรม และเพ่ือให
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐและคณะรักษาความสงบแห6งชาติ ในการป�องกัน แก
ไข
ป:ญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบเปEนไปอย6างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลนครชัยศรี จึงได
จัดทํา
แผนปฏิบัติการป�องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพ่ือใช
เปEน
แนวทาง มาตรการแก
ไขป:ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให
ทุกหน6วยงานในเทศบาลตําบลนครชัยศรีใช

เปEนแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือป�องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบต6อไป  
  เทศบาลตําบลนครชัยศรีได
เล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงป:ญหาการทุจริต ป:ญหา
ผลประโยชนBซับซ
อน และเพ่ือการพัฒนาคุณธรรมสร
างความโปร6งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได
จัดทําแผน 
ปฏิบัติการป�องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจําป(งบประมาณ ๒๕๖5 (๒๕๖0 - ๒๕๖๔) 
เพ่ือเปEนแผนการในการดําเนินการเรื่องความโปร6งใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลนครชัยศรี อันจะเปEน
การเพ่ิมประสิทธิภาพในองคBกรให
สามารถทํางานด
วยความโปร6งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดย
ประชาชนมีส6วนร6วม ตลอดจนสามารถตรวจสอบได
  
๒. วัตถุประสงค+ 
 ๑) เพ่ือให
ส6วนราชการใช
เปEนกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป�องกันและปราบปราม
การ ทุจริตของส6วนราชการ  
 ๒) เพ่ือส6งเสริม/เสริมสร
างให
บุคลากรของเทศบาลตําบลนครชัยศรี ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมา 
ภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ค6านิยมและการบริหารกิจการบ
านเมืองท่ีดี  
 ๓) เพ่ือส6งเสริมบทบาทการมีส6วนร6วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิ 
ชอบในภาครัฐ เสริมสร
างและพัฒนาเครือข6ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ ให
มีความเข
มแข็ง  
 ๔) เพ่ือให
มีระบบ และกลไกในการป�องกันและตรวจสอบมิให
เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน
าท่ีโดย
มิชอบในการปฏิบัติราชการของส6วนราชการ  
 
 

/3. วัตถุ... 



๓. วัตถุประสงค+ของการจัดทําแผน  
 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต6อต
านการทุจริตของผู
บริหารเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
 ๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนBของสาธารณะของข
าราชการฝPายการเมือง 
ข
าราชการฝPายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลนครชัยศรีรวมถึงประชาชนในท
องถ่ิน  
 ๓) เพ่ือให
การบริหารราชการของเทศบาลตําบลนครชัยศรีเปEนไปตามหลักบริหารกิจการ บ
านเมืองท่ีดี 
(Good Governance)  
 ๔) เพ่ือส6งเสริมบทบาทการมีส6วนร6วม (people's participation) และตรวจสอบ (People's audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
 ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข6ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลนครชัยศรี 
๔. เป�าหมาย  
 ๑) ข
าราชการฝPายการเมือง ข
าราชการฝPายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลนครชัยศรี รวมถึง
ประชาชนในท
องถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน
าท่ีราชการให
บังเกิดประโยชนBสุขแก6 
ประชาชนท
องถ่ิน ปราศจากการก6อให
เกิดข
อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห6ง ผลประโยชนBและแสวงหาประโยชนBโดยมิชอบ  
 ๒) เครื่องมือ / มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป�องกันป:ญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของข
าราชการ  
 ๓) โครงการ / กิจกรรม / มาตรการท่ีสนับสนุนให
สาธารณะและภาคประชาชนเข
ามามีส6วนร6วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตําบลนครชัยศรี 
 ๔) กลไก / มาตรการ รวมถึงเครือข6ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลนครชัย
ศรีท่ีมีเข
มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ6วงดุลการใช
อํานาจอย6างเหมาะสม  
 ๕) เทศบาลตําบลนครชัยศรีมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ จนเปEนท่ียอมรับจากทุกภาคส6วน  
๕. ประโยชน+ของการจัดทําแผน  
 ๑) ข
าราชการฝPายการเมือง ข
าราชการฝPายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลนครชัยศรีรวมถึง
ประชาชนในท
องถ่ินมีจิตสํานึกรักท
องถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสร
างค6านิยม และอุดมการณBในการ 
ต6อต
านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝ:งหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตBใช
ในการทํางานและชีวิตประจําวัน  
 ๒) เทศบาลตําบลนครชัยศรีสามารถบริหารราชการเปEนไปตามหลักบริหารกิจการบ
านเมือง ท่ีดี 
(Good Governance) มีความโปร6งใส เปEนธรรมและตรวจสอบได
  
 ๓) ภาคประชาชนมีส6วนร6วมต้ังแต6ร6วมคิด ร6วมทํา ร6วมตัดสินใจรวมถึงร6วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ท่ีมีจิตสํานึกรักท
องถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสร
างเครือข6ายภาคประชาชนท่ีมีความเข
มแข็งในการเฝ�าระวังการทุจริต  

/ 4) สามารถ ...  



 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข6ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
เทศบาลตําบลนครชัยศรีท้ังจากภายในและภายนอกองคBกรท่ีมีความเข
มแข็งในการเฝ�าระวังการทุจริต  
 ๕) เทศบาลตําบลนครชัยศรีมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ กระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปEนท่ียอมรับจากทุกภาคส6วนให
เปEนองคBกรปกครองส6วนท
องถ่ินต
นแบบ 
ด
านการป�องกันการทุจริต อันจะส6งผลให
ประชาชนในท
องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให
ความร6วมมือกันเปEน 
เครือข6ายในการเฝ�าระวังการทุจริตท่ีเข
มแข็งอย6างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส�วนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการป�องกันปราบปราม 
การทุจริต และประพฤติมิชอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเภทของมิติการดําเนินการ มีดังนี้  
มิติท่ี ๑ การสร6างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต  
 ๑.๑ การสร
างจิตสํานึกและความตระหนักแก6บุคลากรท้ังข
าราชการการเมืองฝPายบริหารข
าราชการ 
การเมืองฝPายสภาท
องถ่ิน และฝPายประจําขององคBกรปกครองส6วนท
องถ่ิน  
       ๑.๑.๑ สร
างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน
าท่ีให
บังเกิด
ประโยชนB สุขแก6ประชาชนในท
องถ่ิน  
       ๑.๑.๒ สร
างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  
       ๑.๑.๓ สร
างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม6กระทําการอันเปEนการขัดกันแห6งผลประโยชนB
หรือ การมีผลประโยชนBทับซ
อน  
 ๑.๒ การสร
างจิตสํานึกและความตระหนักแก6ประชาชนทุกภาคส6วนในท
องถ่ิน  
 ๑.๓ การสร
างจิตสํานึกและความตระหนักแก6เด็กและเยาวชน  
มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือป�องกันการทุจริต  
 ๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต6อต
านการทุจริตของผู
บริหาร  
 ๒.๒ มาตรการสร
างความโปร6งใสในการปฏิบัติราชการ  
       ๒.๒.๑ สร
างความโปร6งใสในการบริหารงานบุคคลให
เปEนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ
บรรจุ แต6งต้ัง โยกย
าย โอน เลื่อนตําแหน6ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน  
       ๒.๒.๒ สร
างความโปร6งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช
ประโยชนBใน  
ทรัพยBสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให
เปEนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑBท่ี เก่ียวข
องอย6าง
เคร6งครัด  
       ๒.๒.๓ สร
างความโปร6งใสในการให
บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให
เกิดความพึงพอใจ
แก6 ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม6เลือกปฏิบัติ  
 ๒.๓ มาตรการการใช
ดุลยพินิจและใช
อํานาจหน
าท่ีให
เปEนไปตามหลักการบริหารกิจการบ
านเมืองท่ีดี  
       ๒.๓.๑ มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน  
รายละเอียดท่ีเก่ียวข
องในแต6ละข้ันตอน เปgดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือข6าย  
สารสนเทศขององคBกรปกครองส6วนท
องถ่ิน 
       ๒.๓.๒ มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอ่ืนใดของผู
มีอํานาจในองคBกรปกครองส6วนท
องถ่ิน  
 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก6หน6วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให
เปEนท่ี
ประจักษB  
       ๒.๔.๑ ยกย6องเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตยB สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
       ๒.๔.๒ ยกย6องเชิดชูเกียรติท่ีให
ความช6วยเหลือกิจการสาธารณะของท
องถ่ิน  
       ๒.๔.๓ ยกย6องเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 



 ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได
ทราบ หรือรับแจ
งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
       ๒.๕.๑ ดําเนินการให
มีข
อตกลงระหว6างบุคลากรในองคBกรได
ปฏิบัติหน
าท่ีราชการด
วยความ
ซ่ือสัตยB สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ
านเมืองท่ีดี  
       ๒.๕.๒ มีการให
ความร6วมมือกับหน6วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีได
ดําเนินการตามอํานาจ
หน
าท่ี เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคBกรปกครองส6วนท
องถ่ิน  
       ๒.๕.๓ ดําเนินการให
มีเจ
าหน
าท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการให
เปEนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร
องเรียน กล6าวหาบุคลากรในองคBกรปกครองส6วนท
องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน
าท่ีโดยมิชอบ  
มิติท่ี ๓ การส�งเสริมบทบาทและการมีส�วนร�วมของภาคประชาชน  
 ๓.๑ จัดให
มีและเผยแพร6ข
อมูลข6าวสารในช6องทางท่ีเปEนการอํานวยความสะดวกแก6ประชาชนได
มีส6วน
ร6วม ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน
าท่ีขององคBกรปกครองส6วนท
องถ่ินได
ทุกข้ันตอน  
       ๓.๑.๑ จัดให
มีศูนยBข
อมูลข6าวสารตามกฎหมายว6าด
วยข
อมูลข6าวสารของทางราชการ  
       ๓.๑.๒ มีการเผยแพร6ข
อมูลข6าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปEนไปตามหลักเกณฑB วิธีการท่ี
กฎหมายระเบียบ กฎข
อบังคับ ท่ีกําหนดให
องคBกรปกครองส6วนท
องถ่ินต
องเผยแพร6 ให
ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได
  
       ๓.๑.๓ มีการปgดประกาศ เผยแพร6ข
อมูลข6าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปEนประโยชนBกับ
การมี ส6วนร6วมตรวจสอบของประชาชน  
 ๓.๒ การรับฟ:งความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร
องเรียน/ร
องทุกขBของประชาชน  
       ๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟ:งความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน
าท่ี
ขององคBกรปกครองส6วนท
องถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต6อความเปEนอยู6  
และสุขอนามัยของประชาชนในท
องถ่ิน  
       ๓.๒.๒ มีช6องทางให
ประชาชนในท
องถ่ินสามารถร
องเรียน/ร
องทุกขBได
โดยสะดวก  
       ๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ
งเปEนลายลักษณBอักษรให
ประชาชนผู
ร
องเรียน/ร
องทุกขB ได
ทราบถึงการ  
ได
รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร
องเรียน/ร
องทุกขB  
 ๓.๓ การส6งเสริมให
ประชาชนมีส6วนร6วมบริหารกิจการขององคBกรปกครองส6วนท
องถ่ิน  
       ๓.๓.๑ ดําเนินการให
ประชาชนมีส6วนร6วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
       ๓.๓.๒ ดําเนินการให
ประชาชนมีส6วนร6วมในการจัดหาพัสดุ  
       ๓.๓.๓ ดําเนินการให
ประชาชนมีส6วนร6วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ6นดินกําหนด  
       ๔.๑.๑ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให
ผู
กํากับดูแล  
       ๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให
มีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุง หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุม ภายในให

ผู
กํากับดูแล  



มิติท่ี ๔ การเสริมสร6างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค+กรปกครองส�วน
ท6องถ่ิน  
 ๔.๒ การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมีส6วนร6วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช6องทาง ท่ีสามารถดําเนินการได
  
       ๔.๒.๑ ส6งเสริมให
ประชาชนมีส6วนร6วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการ  
บรรจุ แต6งต้ัง โอน ย
ายข
าราชการ พนักงาน ลูกจ
าง  
       ๔.๒.๒ ส6งเสริมให
ประชาชนมีส6วนร6วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การ
รับ จ6ายเงิน การหาประโยชนBจากทรัพยBสินของทางราชการ  
       ๔.๒.๓ ส6งเสริมให
ประชาชนมีส6วนร6วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  
 ๔.๓ การส6งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท
องถ่ิน  
       ๔.๓.๑ ส6งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท
องถ่ินให
มีความรู
 ความเข
าใจในการปฏิบัติ
หน
าท่ี ให
เปEนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข
องได
กําหนดไว
  
       ๔.๓.๒ ส6งเสริมสมาชิกสภาท
องถ่ินให
มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝPายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข
องได
กําหนดไว
 โดยไม6ฝ:กใฝPฝPายใด  
 ๔.๔ เสริมพลังการมีส6วนร6วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส6วนเพ่ือต6อต
านการ
ทุจริต  
       ๔.๔.๑ ส6งเสริมให
มีการดําเนินการเฝ�าระวังการทุจริต ๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส6วนเพ่ือต6อต
าน
การทุจริต 



ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564 ป� 2565

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
บาท บาท บาท บาท บาท บาท

1.การสร�างสังคมที่ 1.1การสร�างจิตสํานึก และความตระหนัก 1.1.1 (1) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ไม ใช�งบประมาณ

ไม�ทนต�อการทุจริต แก บุคลากรทั้งข�าราชการการเมืองฝ-ายบริหาร 1.1.1 (2) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ข�าราชการเมืองท�องถิ่น และฝ-ายประจํา 1.1.1 (3) โครงการส งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ขององค5กรปกครองส วนท�องถิ่น ในการป6องกันการทุจริต 

1.1.1 (4) โครงการฝ8กอบรม คุณธรรม จริยธรรม 
แก ผู�บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค5กร
ปกครองส วนท�องถิ่น
1.1.2 (1) มาตรการ “ส งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค5กรปกครองส วนท�องถิ่น”
1.1.2 (2) มาตรการ "เสริมสร�างองค5ความรู�ด�าน
การต อต�านการทุจริต"
1.1.2 (3) โครงการเสริมสร�างความซื่อสัตย5 สุจริต
และปลูกฝAงทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการต อต�าน
การทุจริต
1.1.3 (1) กิจกรรมให�ความรู�เรื่องผลประโยชน5ทับซ�อน
ให�กับบุคลากรขององค5กรปกครองส วนท�องถิ่น
องค5กรปกครองส วนท�องถิ่น”
1.1.3 (2) มาตรการ “จัดทําคู มือการป6องกัน
ผลประโยชน5ทับซ�อน” 

หมายเหตุมิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

แผนปฏิบัติการการป,องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําป�งบประมาณ 2565
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งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

1.1.3 (3) มาตรการ “ปลูกฝAงองค5ความรู�ให�มี xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ไม ใช�งบประมาณ

ความเข�าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”
1.2 การสร�างจิตสํานึกและความตระหนักแก 1) ปลูกต�นไม�เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร�อน xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ไม ใช�งบประมาณ

ประชาชนทุกภาคส วนในท�องถิ่น ในเขตพื้นที่ขององค5กรปกครองส วนท�องถิ่น
2) โครงการส งเสริม อนุรักษ5 ฟRSนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม แหล งท องเที่ยวพัฒนา และปรับปรุง
ภูมิทัศน5ในชุมชน
3) โครงการสร�างอาชีพสร�างรายได� ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
4) โครงการปณิธานความดีปUมหามงคล

1.3 การสร�างจิตสํานึกและความตระหนักแก 1) โครงการพาน�องท องธรรมะ xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ไม ใช�งบประมาณ

เด็กและเยาวชน 2) การประกวดคําขวัญต อต�านการทุจริต
3) โครงการสร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมให�เด็กและเยาวชน 
องค5กรปกครองส วนท�องถิ่น (กิจกรรม “โตไปไม โกง”)
6) โครงการภูมิคุ�มกันทางสังคมให�เด็กและเยาวชน
เทศบาลตําบลนครชัยศรี (กิจกรรม “ส งเสริมการเรียนรู�
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)

มิติที่ 1 รวม

2.การบริหาร 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต อต�าน 1) กิจกรรมประกาศเจตจํานงต อต�านการทุจริตของ xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ไม ใช�งบประมาณ

ราชการเพื่อป,องกัน การทุจริตของผู�บริหาร ผู�บริหารองค5กรปกครองส วนท�องถิ่น
การทุจริต

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ
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งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
บาท บาท บาท บาท บาท บาท

2.2 มาตรการสร�างความโปร งใสในการปฏิบัติ 2.2.1 (1) มาตรการการสร�างความโปร งใสในการ xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ไม ใช�งบประมาณ

ราชการ บริหารงานบุคคล
2.2.1 (2) มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของ
นายกองค5กรปกครองส วนท�องถิ่น ปลัดองค5กรท�องถิ่น
และหัวหน�าส วนราชการ
2.2.1 (3) กิจกรรม “สร�างความโปร งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ ายเงินตาม
ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจําปU”
2.2.2 (2) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ”
2.2.2 (3) กิจกรรม “สร�างความโปร งใสในการใช�จ าย
เงินงบประมาณ”
2.2.2 (4) โครงการเผยแพร ข�อมูลข าวสารด�าน
การจัดซื้อ-จัดจ�าง
2.2.3 (1) กิจกรรม การจัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชน เพื่อให�เกิดความพึงพอใจแก ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม เลือกปฏิบัติ
2.2.3 (3) โครงการจ�างสํารวจความพึงพอใจของ
ผู�รับบริการ

หมายเหตุมิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
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งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
บาท บาท บาท บาท บาท บาท

2.2.3 (5) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการ
ประชาชน”

2.3 มาตรการการใช�ดุลยพินิจและใช�อํานาจ 2.3.1 (1) กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ไม ใช�งบประมาณ

หน�าที่ให�เป[นไปตามหลักการบริหารกิจการ 2.3.1 (2) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
บ�านเมืองที่ดี ปฏิบัติราชการ

2.3.2 (1) มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต 
สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2.3.2 (2) มาตรการมอบอํานาจของนายกองค5กร
ปกครองส วนท�องถิ่น
2.3.2 (3) มอบอํานาจเจ�าพนักงานท�องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2.3.2 (4) มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน�าส วนราชการ

2.4 การเชิดชูเกียรติแก หน วยงาน/บุคคล 2.4.2 (2) กิจกรรมยกย องและเชิดชูเกียรติแก บุคคล xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ไม ใช�งบประมาณ

ในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตน หน วยงาน องค5กรดีเด น ผู�ทําคุณประโยชน5หรือเข�าร วม
ให�เป[นที่ประจักษ5 ในกิจกรรมขององค5กรปกครองส วนท�องถิ่น

2.4.2 (3) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู�มีจิต
สาธารณะ

2.5กรณีได�ทราบหรือรับแจ�งหรือตรวจสอบพบ 2.5.1(1) มาตรการ "จัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการ" xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ไม ใช�งบประมาณ

การทุจริต 2.5.1 (2) กิจกรรม "การจัดทําข�อตกลงการปฎิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลนครชัยศรี"

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ
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ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564 ป� 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

2.5.2 (1) มาตรการ "ให�ความร วมมือกับหน วยงาน xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ไม ใช�งบประมาณ

ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค5กรอิสระ"
2.5.2 (2) มาตรการ "แต งตั้งผู�รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร�องเรียน"
2.5.3 (3) มาตรการ "ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร�องเรียน
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล าวหาเจ�าหน�าที่
ของเทศบาลตําบลนครชัยศรี ว าทุจริตและปฎิบัติราชการ
ตามอํานาจหน�าที่โดยมิชอบ"

มิติที่ 2 รวม

3. การส�งเสริม 3.1 จัดให�มีและเผยแพร ข�อมูลข าวสารใน 3.1.1 (1) มาตรการ "ปรับปรุงศูนย5ข�อมูลข าวสารของ xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ไม ใช�งบประมาณ

บทบาทและการมี ช องทางที่เป[นการอํานวยความสะดวก เทศบาลตําบลนครชัยศรี ให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น"
ส�วนร�วมของ แก ประชาชนได�มีส วนร วมตรวจสอบการปฎิบัติ 3.1.1 (2) กิจกรรม "การออกระเบียบจัดตั้งศูนย5ข�อมูล
ภาคประชาชน ราชการตามอํานาจหน�าที่ขององค5กรปกครอง ข าวสารของเทศบาลตําบลนครชัยศรี"

ส วนท�องถิ่นได�ทุกขั้นตอน 3.1.1 (3) กิจกรรม "อบรมให�ความรู�ตาม พ.ร.บ.ข�อมูล
ข าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
3.1.2 (1) มาตรการ "เผยแพร ข�อมูลข าวสารที่สําคัญ
และหลากหลาย'
3.1.2(2) กิจกรรม "การเผยแพร ข�อมูลข าวสารด�าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย5สินของเทศบาล และ
การรับเรื่องร�องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง'

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

5
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งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

3.1.3 (1) มาตรการ " จัดให�มีช องทางที่ประชาชน xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ไม ใช�งบประมาณ

เข�าถึงข�อมูลข าวสารของเทศบาลตําบลนครชัยศรี'
3.1.4 (2) โครงการสื่อประชาสัมพันธ5

3.2 การรับฟAงความคิดเห็น การรับและตอบ 3.2.1 (1) การดําเนินงานศูนย5รับเรื่องราวร�องทุกข5 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ไม ใช�งบประมาณ

สนองเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข5ของประชาชน เทศบาลตําบลนครชัยศรี'+A105
3.2.2 (2) โครงการเทศบาลตําบลนครชัยศรีเคลื่อนที่
3.2.3 (1) มาตรการแก�ไขเหตุเดือดร�อนรําคาญ ด�าน
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม
3.2.3 (2) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข�อเท็จจริง
ให�ผู�ร�องเรียน/ ร�องทุกข5ทราบ

3.3 การส งเสริมให�ประชาชนมีส วนร วม 3.3.1 (1) มาตรการแต งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ไม ใช�งบประมาณ

บริหารกิจการขององค5กรปกครองส วนท�องถิ่น การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนครชัยศรี
3.3.1 (2) ประชุมประชาคมหมู บ�านและประชาคม
ตําบลประจําปU
3.3.1 (3) การส งเสริมและสนับสนุนการจัดทํา

แผนชุมชน
3.3.3 (1) กิจกรรมการประเมินผลการปฎิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลนครชัยศรี
3.3.3 (2) มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฎิบัติตามหลักเกณฑ5และวิธีการบริหาร

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

6



ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564 ป� 2565

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
บาท บาท บาท บาท บาท บาท

3.3.3 (2) มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ไม ใช�งบประมาณ

ประเมินผลการปฎิบัติตามหลักเกณฑ5และวิธีการบริหาร
กิจการบ�านเมืองที่ดีของเทศบาล หมู บ�าน และ
ประชาคมตําบล

มิติที่ 3 รวม

4.การเสริมสร�าง 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการ 4.1.1 (1) โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ไม ใช�งบประมาณ

และปรับปรุงกลไก ควบคุมในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน ประจําปUงบประมาณ 2560 - 2565
ในการตรวจสอบ แผ นดินกําหนด 4.1.1 (2) โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
การปฎิบัติราชการ 4.1.2 (1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ขององค7กรปกครอง ภายใน
ส�วนท�องถิ่น 4.1.2 (2) มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุม

ภายในเทศบาลตําบลนครชัยศรี
4.2 การสนับสนุนให�ภาคประชาชนมีส วนร วม 4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงานผลการใช�จ ายเงินให� xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ไม ใช�งบประมาณ

ตรวจสอบการปฎิบัติหรือการบริหารราชการ ประชาชนได�รับทราบ
ตามช องทางที่สามารถดําเนินการได�
4.3 การส งเสริมบทบาทการตรวจสอบของ 4.3.1 (1) โครงการอบรมให�ความรู�ด�านระเบียบ xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ไม ใช�งบประมาณ

สภาท�องถิ่น กฎหมายท�องถิ่น ผู�บริหาร และสมาชิกสภาท�องถิ่น
4.3.1 (2) กิจกรรมการส งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท�องถิ่น

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ
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ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564 ป� 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

4.3.2 (1) กิจกรรมส งเสริมสมาชิกสภาท�องถิ่นให�มี xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ไม ใช�งบประมาณ

บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ-ายบริหาร
4.3.2 (2) กิจกรรมการมีส วนร วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนครชัยศรี

มิติที่ 4 รวม

มิติ
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ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ
















