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ส่วนที่ 1

ข้อมูลพื้นฐาน
ของเทศบาลตาบลชะมาย
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
เทศบาลตาบลชะมาย ได้รับการยกฐานะอาศัยอานาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 และมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเทศบาลตาบล
ชะมายตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้ง
เทศบาลตาบลชะมาย ตั้งอยู่เลขที่ 99/9 ถนนหนองเหรียง-คลองจัง หมู่ที่ 6 ตาบลชะมาย อาเภอทุ่ง
สง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ห่ า งจากที่ ท าการอ าเภอทุ่ ง สง ประมาณ 5 กิ โ ลเมตร ห่ า งจากศาลากลางจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ประมาณ 61 กิโลเมตร
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลตาบลชะมายส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่ประมาณ 21.42 ตารางกิโ ลเมตร หรือ
ประมาณ 13,386 ไร่ ประมาณร้อยละ 2.07 ของพื้นที่อาเภอทุ่งสง (อาเภอทุ่งสงมีพื้นที่ประมาณ 802.977
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 501,860.02 ไร่) หรือประมาณร้อยละ 0.22 ของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
(จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชมี พื้ น ที่ ป ระมาณ 9,942.50 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ ประมาณ 6,214,064 ไร่ )
ประกอบด้วย
- เนื้อทีจ่ านวน 8 หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองหว้า มีเนื้อที่ 1,050 ไร่
หมู่ที่ 2 บ้านด่านปาบ มีเนื้อที่ 650 ไร่
หมู่ที่ 3 บ้านเขากลาย มีเนื้อที่ 1,860 ไร่
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยขัน
มีเนื้อที่ 2,740 ไร่
หมู่ที่ 5 บ้านวังหีบ
มีเนื้อที่ 3,000 ไร่
หมู่ที่ 6 บ้านนาคาทวด มีเนื้อที่ 1,447 ไร่
หมู่ที่ 7 บ้านคลองขี่เปล มีเนื้อที่ 2,271 ไร่
หมู่ที่ 8 บ้านนาแฝด
มีเนื้อที่ 368 ไร่
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
- ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลตาบลชะมาย สามารถแบ่งได้เป็น 3 ฤดูกาล
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์–เดือนเมษายน
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม –เดือนตุลาคม
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม
1.4 ลักษณะของแหล่งน้า
หนอง บึง
จานวน
9
แห่ง
- สระน้าหนองหอย
- สระน้านบตาคา
- สระน้านบใต้
- สระน้านบเหนือ
- สระน้าเตยหนู
- หนองน้าหมาดา
- หนองน้าหัวไทร
- หนองน้าหัวเรือ
- หนองน้าปรือ
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คลอง ลาธาร จานวน
- คลองท่ามะไฟ
- คลองท่าโหลน
- ห้วยยิ่ว
- คลองท่าเสา
- คลองท่าแพ
- คลองนา
- คลองวังหีบ
2 ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก
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แห่ง

จดตาบลนาหลวงเสน และตาบลหนองหงส์
จดเทศบาลเมืองทุ่งสงและตาบลถ้าใหญ่
จดตาบลที่วัง
จดตาบลควนกรด และ ตาบลหนองหงส์

3 ประชากร
ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ณ เดือนตุลาคม 2559
หมู่ที่

บ้าน

จานวน
ครัวเรือน

รวม

จานวนประชากร
ชาย

หญิง

1

บ้านหนองหว้า

1,481

1,077

1,201

2,278

2

บ้านด่านปาบ

1,448

762

833

1,595

3

บ้านเขากลาย

587

347

393

740

4

บ้านห้วยขัน

717

806

822

1,628

5

บ้านวังหีบ

261

454

482

936

6

บ้านนาคาทวด

820

688

741

1,429

7

บ้านคลองเขเปล

1,539

1,218

1,334

2,552

8

บ้านนาแฝด

1,381

979

1,128

2,107

รวม

8,234

6,331

6,934

13,265

(ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อาเภอทุ่งสงณ เดือนตุลาคม 2559)
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๔. สภาพทางสังคม
การศึกษา
(1)
(2)
(3)
(4)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3
แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหีบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขากลาย
โรงเรียนประถมศึกษา
4
แห่ง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนวัดเขากลาย
โรงเรียนวัดวังหีบ
โรงเรียนตันติวัตร (เอกชน)
โรงเรียนอาชีวศึกษา
1
แห่ง
โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย อาเภอทุ่งสง (กศน.)

1 แห่ง

อาชญากรรม
ประเภทความผิด

รับแจ้ง(คดี)

จับ(คดี)

๑.ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ

134

103

๒.ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

191

143

๓.ฐานความผิดพิเศษ (ลิขสิทธิ์,ปุาไม้ ฯ)

109

83

คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
ประเภทความผิด

ผู้ต้องหา(ราย)

จับกุม(ราย)

3,055

2,638

๒.อาวุธปืนและวัตถุระเบิด

348

327

๓.การพนัน

490

259

๑.ยาเสพติด

(ข้อมูลจากสถิติความผิดในคดีอาญา สภ.ทุง่ สง ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2559 – 20 ธ.ค. 2559 ในพื้นที่อาเภอทุ่งสง)
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5. การสังคมสงเคราะห์
เทศบาลตาบลชะมายได้ให้การดูแลและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตาบลชะมายโดย
แบ่งแยกประเภทการช่วยเหลือดังนี้
๑. ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จานวนทั้งสิ้น
๑,๖๖๔ ราย
๒. ด้านเบี้ยยังชีพผู้พิการ จานวนทั้งสิ้น
๑๗๐ ราย
๓. ด้านเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเรื้อรัง จานวนทั้งสิ้น
๙ ราย
6.อาชีพ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลชะมาย ประกอบอาชีพ
(1) อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 26.35
(2) กาลังศึกษา ร้อยละ 15.33
(3) อาชีพค้าขาย ร้อยละ 12.30
(4) อาชีพเกษตรทั่วไป ร้อยละ 11.45
(5) อาชีพรับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 10.55
(6) อาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 7.06
(7) ไม่มีอาชีพ (ว่างงาน) ร้อยละ 6.67
(8) อื่นๆ ร้อยละ 10.29
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
การนับถือศาสนา
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลชะมายส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม และ
ศาสนาคริสต์ และมีศาสนาสถานทางศาสนาครบทั้ง 3 ศาสนา
1. ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่แพร่หลายที่สุด มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางพุทธ-ศาสนาที่แสดง
ความรุ่งเรืองมาช้านาน มีวัดในเขตพื้นที่ จานวน 2 วัด
2. ศาสนาอิสลาม มัสยิด 1 แห่ง
3. ศาสนาคริสต์ 1 แห่ง
ประเพณีและงานประจาปี
- งานประเพณีชักพระ
- งานวันเด็กแห่งชาติ
- งานประเพณีวันสงกรานต์
- งานประเพณีสารทเดือนสิบ
- วันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
- วันวิสาขบูชา
- ประเพณีลอยกระทง
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ส่วนที่ 2

การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลตาบลชะมาย
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2.1วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตาบลชะมาย
2.1.1วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

จุดอ่อน(Weaknesses)

ผู้บริหาร ให้ความสาคัญการทางานเชิงรุก มีนโยบายในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต อย่างจริงจัง และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อบุคลากรในสังกัด
หน่วยงานมีความสามารถในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการต่อต้าน
การทุจริต
หน่วยงานมียุทธศาสตร์ชาติฯ , กระทรวง , จังหวัด , เป็นเครื่องมือกาหนดบทบาททิศ
ทางการขับเคลื่อน
มีการบูรณาการงบประมาณฯ ร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ

W1 การจัดสรรโครงสร้างอัตรากาลังให้หน่วยงานแต่ละส่วนไม่สอดคล้องกับอัตรากาลัง
และไม่สอดคล้องกับภารกิจ
W2 การประสานและบูรณาการในการดาเนินงานและจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ ยังไม่มี
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันเท่าที่ควร ขาดความชัดเจนในการบูรณาการร่วมกัน
W3 การทางานยังเป็นรูปแบบเชิงรับมากกว่า
เชิงรุก การขับเคลื่อนฯ ยังขาดประสิทธิภาพ
W4 ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

มีการจัดทา MOU กับหน่วยงานต่างๆ ที่ครอบคลุมภารกิจ
ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดความร่วมมือได้
องค์กรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและประสานงานภายใน
องค์กรที่มีประสิทธิภาพพอสมควร
มีการยึดถือค่านิยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อ
ประชาชน”ตลอดจนการทางานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการร่วมกัน

W5 ขาดการพัฒนา การบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (KM)
W6 การประชาสัมพันธ์ และการสร้างกระแสสังคมไม่มีประสิทธิภาพ ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุม
W7 ระบบฐานข้อมูลขาดการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน การนาเทคโนโลยี
มาใช้ยังไม่เกิดประสิทธิภาพ
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2.1.2วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
O1
O2

โอกาส (Opportunities)
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต

อุปสรรค (Threats)
T1 ค่านิยมอุปถัมภ์และระบบพวกพ้อง

O5

มีภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ที่เอื้อต่อ T2 การบังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ยังไม่มีประสิทธิภาพ
มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในการปูองกันและแก้ไขการทุจริต
T3 เกิดรูปแบบการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น จากการดาเนินธุรกิจของเอกชนและการทุจริต
เชิงนโยบาย
มีสื่อออนไลน์ที่ทันสมัยใช้เป็นช่องทางส่งข้อมูลได้รวดเร็ว
T4 ประชาชนมีมุมมองปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เกิดเป็นภาวะ
จายอมและเพิกเฉย
นโยบายรัฐมุ่งปราบปรามการทุจริตให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
T5 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถูกใช้เป็นเครื่องมือที่ทาให้เกิดการทุจริตรูปแบบใหม่ ๆ

O6

ภาคธุรกิจเอกชนตื่นตัว และเริ่มรวมตัวกันในการสร้างความโปร่งใส

O7

สังคมมีความต้องการเห็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เป็นรูปธรรมและมีระยะเวลาใน T7 ผู้แจ้งเบาะแสไม่มั่นใจในความปลอดภัย อันเนื่องมาจากอิทธิพลของผู้กระทาความผิด
การดาเนินคดีที่รวดเร็วขึ้น
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีความโลภน้อยลง ส่งผลให้ T8 โครงสร้างเศรษฐกิจมีความเหลื่อมล้าสูง
แนวโน้มการทุจริตลดลงด้วย
หลักคาสอนของศาสนาชี้ให้เห็นโทษของการทุจริต ช่วยสร้างการรับรู้และแนวปฏิบัติ T9 ทัศนคติในแง่ลบของสังคมที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ทาให้ดาเนินการส่งเสริมความร่วมมือได้
ในฐานะศาสนิกชนที่ดี
ยาก

O3
O4

O8
O9

T6 ภาคเอกชนยังมีค่านิยมติดสินบนเพื่ออานวยความสะดวก

10

ส่วนที่ ๓
กรอบแนวคิดการจัดทาแผนป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔)
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3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี1
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานมีขนาดที่
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างมี
ความเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ คือการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)2
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ เปูาหมายและตัวชี้วัด
เปูาหมายที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 2.1 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2.2 ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง
แนวทางการพัฒนา ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นใน
ความซื่ อสั ต ย์ สุ จ ริ ต และยุ ติ ธ รรม รวมทั้ ง สร้ า งความเข้ ม แข็ง เป็ น ภูมิ คุ้ ม กั น ของสั ง คมไทย ให้ ค รอบคลุ ม ภาครั ฐ
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต
โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกงปูองกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต
3.3 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา3

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านต่างๆ
รวม 11 ด้านโดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่ งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ ๑๐ สรุปได้
ดังนี้
นโยบายที่ 10. นโยบายการส่งเสริ มการบริ หารราชการแผ่น ดิน ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ดาเนิ น การจั ดระบบอัตรากาลั งและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ให้ เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน กับนานาประเทศการรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีป ระสิทธิภ าพไว้ในระบบราชการโดยจะ
ดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้ในระยะแรก
กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง การบริหารสาธารณะได้รวดเร็วทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมายมิให้
เจ้ าหน้ าที่ห ลีกเลี่ย งประวิงเวลาหรื อใช้อานาจโดยมิช อบก่อให้ เกิดการทุจริตหรือสร้างความเสี ยหายแก่ประชาชน
โดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจการลงทุนและด้าน
บริการสาธารณะในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวาง
มาตรการปูองกันการแทรกแซงจากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ฝุายต่างๆปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ใน
การปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดีรวมทั้ง ให้ผู้ใช้บริการมีโอกาส
ประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐ
1

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th
3
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
2
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3.4 คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติ
มิชอบ4
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการของคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ในการดู แ ลความปลอดภั ย ให้ แ ก่
ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคาสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการปูองกันและแก้ไข
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบในส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ โดยมุ่ ง เน้ น การสร้ า งธรรมาภิ บ าลในการ
บริห ารงาน และส่งเสริมการมีส่ วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้
ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทาการหรือ
เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐดาเนินการตามอานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมาย
อย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กากับดูแล การดาเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด
ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดาเนินการตามข้อ 2 และข้อ
3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ให้สานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดาเนินการแสวงหา
รวบรวม และดาเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์
เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการดาเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 และรายงานผล
การปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง
3.5 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)5
วิสัยทัศน์“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต(Zero Tolerance&CleanThailand)”
ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
พันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน
แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”
เป้ า ประสงค์ เชิ งยุ ทธศาสตร์ ประเทศไทยได้ รั บการประเมิ นดั ชนี การรั บรู้ การทุ จริ ต (Corruption
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

4
5

http://www.law.moi.go.th
https://www.nacc.go.th สานักงานปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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วัตถุประสงค์หลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกปูองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน ใน
ระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการปูองกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 “สร้ า งสังคมที่ไ ม่ท นต่อการทุจริ ต ”เป็น ยุ ทธศาสตร์ที่มุ่ง เน้นให้ ความส าคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทน ต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมใน
ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการ
ดาเนิน การผ่า นสถาบัน หรือกลุ่มตัว แทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี ค วามเป็น พลเมือ งที่ดี มีจิต
สาธารณะ จิต อาสา และความเสีย สละเพื่ อ ส่ว นรวม และเสริม สร้า งให้ทุก ภาคส่ว นมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และ
ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้า นการทุจริ ต ”สถานการณ์ความ
ขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุม
ประท้ว งของประชาชนทุกกลุ่ ม ทุกฝุ ายที่มีต่อทุกรัฐ บาลที่ผ่ านมา จะเห็ นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ มทุกฝุ ายต่างมีข้อ
เรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ อาจกล่าวได้ว่าปัญหา
การทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา
และการแสดงออกซึ่งเจตจานง ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่ มทุกฝุายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทย
ทุกกลุ่มทุกฝุาย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองต่อเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นอันหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและ
รัฐบาลมีการนาเจตจานงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็น
หนึ่งเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption)เป็น
ปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจาก
ผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อานาจอย่างไม่โปรงใสยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งปูองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้น
ก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการกาหนดนโยบาย (Policy Formulation)ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้น
การนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นปูอน
ข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ”ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและ
กระบวนงานด้านการปูองกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาส
การทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้ง การกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการ
บริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ”ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการ
ต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ซึ่ง
ในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการดาเนินการโดยการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทาผิด
(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทาให้การ
ปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว
และผู้กระทาการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทาการทุจริต และ
คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย”เป็นการกาหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการ
การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการสารวจ
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน รวมไปถึงการบูร
ณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศเพื่อยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
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ส่วนที่ 4
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564)ของเทศบาลตาบลชะมาย
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4.1 หลักการความเป็นมา
ตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รู ป แบบ โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากฝุ า ยการเมื อ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิ ทั ก ษ์ รั ก ษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ
เทศบาลตาบลชะมายเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สังกัดเทศบาล กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบาบัดทุกข์บารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน การอานวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการ
บริหารราชการส่วนภูมภิ าค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียน
ราษฎรความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็น
อานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือ
ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย
และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้ให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้
เน้นย้าให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และให้นา
มาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาเป็นโครงการที่มปี ระโยชน์ต่อประชาชน และมอบเป็นของขวัญปี
ใหม่ให้แก่ประชาชน พ.ศ. 2560 การดาเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้นายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2556 – 2560) คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและ
แนวทางดาเนินการ โดยได้แปลงไปสูก่ ารปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดาเนินการใน 3
ภารกิจหลัก ได้แก่ การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติป้องกันปราบปราม
การทุจริตอย่างเข้มข้น และสนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อาเภอใสสะอาด”และ “องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ
เทศบาลต าบลชะมาย จึ ง ก าหนดนโยบายคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสเพื่ อ เป็ น มาตรฐาน
แนวทางปฏิ บั ติ และค่ านิ ย มส าหรั บ ข้า ราชการและบุ คลากรขององค์ ก รให้ ยึด ถื อ และปฏิบั ติ ควบคู่ กั บ กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนาหน่วยงานให้ดาเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว จึงกาหนดแนวทาง
ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดเทศบาลตาบลชะมาย ถือปฏิบัติและการดาเนินการ ดังนี้
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๑. นโยบาย นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตและตรวจสอบได้
แนวปฏิบัติ
1) มีการกาหนดนโยบายด้านความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ชัดเจน และ
ประกาศให้ประชาชนทราบและแจ้งเวียนทุกส่วนราชการทราบ
และถือปฏิบัติ
2) มีการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้บริการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
เสมอภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
3) มีการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
๒. นโยบาย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
แนวปฏิบัติ
1) มีช่องทางประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต
ของทางราชการอย่างน้อย 3 ช่องทาง
2) มีคณะทางานการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์กร
3) มีการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อจัดทามาตรฐานความโปร่งใส
4) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทามาตรฐานความโปร่งใส
5) มีการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยความโปร่งใสทุกขั้นตอนทั้งภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
๓. นโยบาย
การตรวจสอบการทางานภายในองค์กร
แนวปฏิบัติ
1) มีการวางระบบควบคุมภายในองค์กร
2) มีการวางระบบควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ
3) มีการรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามระเบียบ
ที่กาหนด
๔. นโยบาย
ระบบการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทั่วไป
แนวปฏิบัติ
1) มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องราว
ร้องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทั่วไป
2) มีการรายงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทั่วไป
3) มีคู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทั่วไป
4) มีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทั่วไป
มากกว่า 2 ช่องทาง
๕. นโยบาย
มีกาหนดมาตรฐานการให้บริการและการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
ส่วนราชการ
แนวปฏิบัติ 1) มีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ
อย่างชัดเจน
2) มีการลดกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการประชาชน
3) มีการจัดทาคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ประชาชน
ทราบ
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4.2 เป้าหมายหลักเทศบาลตาบลชะมาย
4.2.1ค่าคะแนน ITA ของเทศบาลตาบลชะมาย เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ กับปีที่ผ่านมา
4.3 วัตถุประสงค์เทศบาลตาบลชะมาย
4.3.1 เพื่ อสนับ สนุน การขั บ เคลื่ อ นแผนการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต คอร์ รัป ชั น
ตามวัตถุประสงค์หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560
– 2564)
4.3.2 เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่โปร่งใส ทุจริตคอร์รัปชัน ของข้าราชการ พนักงานในสังกัด
เทศบาลตาบลชะมาย โดยมุ่งเน้นกลไกการมีส่วนร่วมของ ประชารัฐ เน้นการร่วมคิด ร่ วมทา ร่วมปฏิบัติ ร่วม
แก้ปัญหา และร่วมติดตามประเมินผล โดยการแก้ที่สาเหตุของปัญหาการปลูกจิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต
รับผิดชอบ รักษาวินัยของข้าราชการ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมอื่ น ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้ง
เข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า และจัดอบรมให้ความรู้ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่สุ่มเสี่ยงต่อ
การจะทาให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการ
กระทาที่ไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ระบบการประมูล การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ การจัดซื้อ
จัดจ้าง มีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน มีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม การใช้ดุลย
พินจิ ของผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบัติงาน
4.3.3เพื่อขยายผลการดาเนินงานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างเครือข่าย
ร่วมต่อต้านการทุจริตในประเทศ แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วน อื่น ๆ ที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด
เพื่อเร่งพัฒนา ระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3.4 เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการ พนั ก งานในสั ง กั ด เทศบาลต าบลชะมาย ยึ ด ถื อ เป็ น กรอบการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐมุ่งสู่เป้าหมายหลัก คือ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนอง
ความต้องการตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
นโยบายของรัฐบาล
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ยุทธศาสตร์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตาบลชะมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
๑.ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
เพื่อต้านทุจริต
2.ประยุ ก ต์ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น 2.1นาปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาปรับใช้ ในการ
เครื่องมือต้านทุจริต
กล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
2.2พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การปูองกันการ
ทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และ 3.1สร้างชุมชนเฝูาระวัง ต่อต้านทุจริต
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
3.2สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทาง
สังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย และ
ผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction)
และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล
3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตาบลชะมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกรับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
กลยุทธ์
๑.วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล

แนวทางตามกลยุทธ์
๑.๑.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
๑.๒. พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรร
มาภิบาล
๑.๓.พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาด
และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
๑.๔ กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่าย
งบประมาณ

๒. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ ๒.๑เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใส
การทุจริตเชิงนโยบายในเทศบาลตาบลชะมาย
และไร้การทุจริตให้ แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเทศบาล
ตาบลชะมาย

20
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ์
1.เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปูองกันการทุจริต

2.สร้างกลไกการปูองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
3.พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4.พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการปูองกันการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์
1.1พั ฒ นามาตรการเชิง รุ กที่ ส ามารถแก้ไ ขปั ญหาการ
ทุจริตในแต่ละระดับ
1.2 พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการปูองกันการทุจริต
1.3เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใน
การเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการปูองกันการทุจริต
1.4พัฒนากลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปูองกันการทุจริต
2.1สร้างกลไกปูองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2.2 ก าหนดกลไกการติ ด ตามและประเมิ น ผลการน า
ข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
3.1พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4.1พั ฒ นาและยกระดั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นงาน
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพ
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
4.2ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิง สร้างสรรค์ สาหรับ
การปูองกันการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ์
1.เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปูองกันการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์
1.1การปรั บ ปรุ ง ระบบการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของ
หน่ ว ยงานต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ต่ า ง ๆ ให้ มี ค วามรวดเร็ ว
เข้าถึงได้โดยง่าย
1.2การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการ
รับเรื่องร้องเรียน
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ส่วนที่ 5

รายละเอียดแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560- 2564)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป้าหมาย “สร้างสังคมที่ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ
ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
แนวทางตาม แผนงาน/โครงการ/
ตัวชี้วัดระดับ ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
กลยุทธ์
กิจกรรม
ผลผลิต
กลยุทธ์
2560 2561 2562 2563 2564
ส่งเสริมให้มรี ะบบ พัฒนาจิตสานึก ๑.จัดกิจกรรม
- เชิงปริมาณ
๑
๑
๑
๒
๒
และกระบวนการ สาธารณะ
ส่งเสริมให้พนักงานมี พนักงานเทศบาล
กล่อมเกลาทาง
จิตสานึกในการ
ร้อยละ ๙๐
สังคมเพื่อต่อต้าน
บริการสาธารณะ
- เชิงคุณภาพ
การทุจริต
พนักงานมีจิตสานึก
ในบริการ
สาธารณะ

-เชิงปริมาณ
สานักปลัด เทศบาล
พนักงานเทศบาล
ตาบลชะมาย
ทัง้ หมด
-เชิงคุณภาพ
ผู้มาติดต่อราชการมี
ความพึงพอใจในการ
บริการ

ประยุกต์หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือ
ต่อต้านการทุจริต

-เชิงปริมาณ
-ผู้บริหาร/พนักงาน
เทศบาลตาบล
ร้อยละ 80
-เชิงคุณภาพ

นาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้
ในการกล่อมเกลา
ทางสังคมและการ
ปฏิบัติงานต่อต้าน
การทุจริต

๒.ฝึกอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจการ
ดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่
บุคลากรของเทศบาล

-เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร/พนักงาน
เทศบาลตาบล
ทั้งหมด
-เชิงคุณภาพ

๑

๑

๑

๑

๑

ผลลัพธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สานักปลัด เทศบาล
ตาบลชะมาย

23
กลยุทธ์

แนวทางตาม

กลยุทธ์
ประยุกต์หลัก
พัฒนาระบบและ
ปรัชญาของ
จัดการองค์ความรู้
เศรษฐกิจพอเพียง การปูองกัน
เป็นเครื่องมือ
การทุจริตตาม
ต่อต้านการทุจริต แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เสริมพลังการมี
สร้างชุมชนเฝูา
ส่วนร่วมของ
ระวัง ต่อต้าน
ชุมชน
ทุจริต
(Community)
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

๓.โครงการจัด
สภาพแวดล้อมใน
สถานที่ทางานให้เป็น
เพื่อเพิ่มองค์ความรู้
ในเรื่องแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

-เชิงปริมาณ
สถานที่แสดง
กิจกรรม
-เชิงคุณภาพ
พนักงานมีองค์
ความรู้ในเรื่อง
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๔.จัดตั้งเครือข่ายเฝูา -เชิงปริมาณ
ระวังการทุจริต
สมาชิกเครือข่าย
ที่มาจากทุกภาค
ส่วนราชการใน
พื้นที่
-เชิงคุณภาพ
สมาชิกให้ข้อมูล
การทุจริตได้

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ผลลัพธ์
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2560 2561 2562 2563 2564
๑
๑
๒
๓
-เชิงปริมาณ
พนักงานเทศบาล
-เชิงคุณภาพ
พนักงานมีองค์
ความรู้ในเรื่อง
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
-

๒

๔

๖

๘

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาล
ตาบลชะมาย

-เชิงปริมาณ
กองวิชาการและ
สมาชิกเครือข่ายที่มา แผนงาน
จากทุกภาคส่วน
ราชการในพื้นที่ทั้ง ๘
หมู่บ้าน
-เชิงคุณภาพ
สมาชิกให้ข้อมูลการ
ทุจริตได้
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ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ผลลัพธ์
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
กลยุทธ์
กลยุทธ์
2560 2561 2562 2563 2564
เสริมพลังการมี
สร้างความตื่นตัว ๕.ให้ความร่วมมือกับ -เชิงปริมาณ
-๓๓
๓๓
๓๓
๓๓ -เชิงปริมาณ
ส่วนร่วมของ
ในการแสดงออก ทุกภาคส่วนในการ ประชาสัมพันธ์ใน
๓๓ ชุมชนตาบลชะ
ชุมชน
ต่อเหตุการณ์ทาง ประชาสัมพันธ์ข้อมูล พื้นทีต่ าบลชะมาย
มายได้รับข้อมูล
(Community)
สังคมที่ผิดต่อ
เหตุการณ์ทางสังคม -เชิงคุณภาพ
ข่าวสาร
และบูรณาการทุก จริยธรรมทาง
ที่ผิดต่อจริยธรรมทาง
-เชิงคุณภาพ
ภาคส่วนเพื่อ
สังคมและ/หรือ สังคมและ/หรือ
ต่อต้านการทุจริต กฎหมาย และ
กฎหมาย
ผลักดันให้เกิดการ
ลงโทษทางสังคม
(Social
Sanction) และ
ทางกฎหมาย บน
พื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและ
เหตุผล
บูรณาการทุกภาค ๖.ให้ความร่วมมือ/ -เชิงปริมาณ
๕
๕
๕
๕
-เชิงปริมาณ
ส่
ว
นราชการเทศบาล
ส่วนเพื่อต่อต้าน สนับสนุนกิจกรรม
ส่วนราชการภายใน
-เชิ
ง
คุ
ณ
ภาพ
การทุจริต
การดาเนินงานของ
-เชิงคุณภาพ
พนักงานมีส่วนร่วมใน
ทุกภาคส่วนในเรื่อง กิจกรรมส่งเสริมการ
พนักงานมีส่วนร่วม
การต่อต้านทุจริต
ในกิจกรรม
ต่อต้านการทุจริต
แนวทางตาม

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองวิชาการและ
แผนงาน

ทุกกอง

25
กลยุทธ์

แนวทางตาม
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
๗.โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กละเยาวชน

ประยุกต์หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือ
ต่อต้านการทุจริต

สร้างจิตสานึก
๘.โครงการส่งเสริม
และตระหนักใน อาชีพตามแนวทาง
การปฏิบัติตนตาม เศรษฐกิจพอเพียง
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชน

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ผลลัพธ์
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2560 2561 2562 2563 2564
๑
๑
๑
๑
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชน

เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชน
จิตสานึกในความ
ซื่อสัตย์สุจริต
เชิงปริมาณ
ประชาชนในพื้นที่
เชิงคุณภาพ
ประชาชนในพื้นที่
ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงใชีวิตประ
จาวัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัดเทศบาล

เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนมี
ความซื่อสัตย์สุจริตใน
การดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
-

๑

๑

๑

๑

เชิงปริมาณ
งานพัฒนาชุมชน
ประชาชนในพื้นที่
สานักปลัดเทศบาล
เชิงคุณภาพ
ประชาชนในพื้นที่
ดาเนินชีวิตประจาวัน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

26
กลยุทธ์

แนวทางตาม

กลยุทธ์
เสริมพลังการมี
- สร้างความ
ส่วนร่วมของ
ตื่นตัวในการ
ชุมชน และบูรณา แสดงออกต่อ
การทุกภาคส่วน เหตุการณ์ทาง
เพื่อต่อต้านการ สังคมที่ผิดต่อ
ทุจริต
จริยธรรมทาง
สังคมและ/หรือ
กฎหมายและ
ผลักดันให้เกิดการ
ลงโทษทางสังคม
และทางกฎหมาย
บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและ
เหตุผล

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
๙.สร้างความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนใน
การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเหตุการณ์ทาง
สังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคม
และ/หรือกฎหมาย

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต
- เชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลมีส่วนร่วม
ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์, ให้
ข้อมูลเหตุการณ์
ทางสังคม ที่ผิดต่อ
จริยธรรมทาง
สังคมและ/หรือผิด
ต่อกฎหมาย

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2560 2561 2562 2563 2564
/

/

/

/

ผลลัพธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-ประชาชนใน
กองวิชาการและ
หมู่บ้าน/ชุมชนมีส่วน แผนงาน
ร่วมในการให้ข้อมูล
ข่าวสารที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคม
และ/หรือผิดต่อ
กฎหมาย ทาให้สังคม
ปลอดทุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
เป้าหมาย
๑. การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๒. คดีการทุจริตและการกระทาทุจริตลดน้อยลง

กลยุทธ์

แนวทางตาม

กลยุทธ์
ปรับฐานความคิด การกาหนด
ทุกช่วงวัยตั้งแต่ พัฒนา หรือ
ปฐมวัยให้สามารถ ปรับปรุง
แยกระหว่าง
มาตรฐานทาง
ผลประโยชน์
จริยธรรมและ
ส่วนตัวและ
จรรยาบรรณ
ผลประโยชน์
วิชาชีพและมีการ
ส่วนรวม
ประกาศใช้อย่าง
จริงจัง
ส่งเสริมให้มีระบบ
กระบวนการ
กล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต่อต้าน
การทุจริต

สร้างจิตสานึก
และตระหนักใน
ความซื่อสัตย์
สุจริต

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

๑.โครงการประมวล
จริยธรรมพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง
ของเทศบาลตาบลชะ
มาย

เชิงปริมาณ

๒.โครงการเข้าค่าย
เด็กและเยาวชนทาง
ศาสนา

เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชน
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชน
จิตสานึกในความ
ซื่อสัตย์สุจริต

ค่าเป้าหมายผลผลิต
ปี
ปี
ปี
2560 2561 2562
๑
๑
๑

พนักงานเทศบาล
เชิงคุณภาพ
พนักงานมีจิตใต้
สานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม และ
สามารถอยู่ร่วมกัน
ในองค์กรอย่างมี
ความสุข
๑

๑

๑

(หน่วยนับ)
หน่วยงาน
ผลลัพธ์
ปี
ปี
รับผิดชอบ
2563 2564
เชิงปริมาณ
งานการเจ้าหน้าที่
๑
๑
พนักงานเทศบาล
ฝุายอานวยการสานัก
เชิงคุณภาพ
ปลัดเทศบาล
พนักงานเทศบาลมี
องค์ความรู้ในเรื่องที่
เกี่ยวกับหลัก
คุณธรรมหลักปรัชญา
ทางจริยธรรมมาก
ยิ่งขึ้น
๑

๑

เชิงปริมาณ
งานพัฒนาชุมชน
เด็กและเยาวชน เชิง สานักปลัดเทศบาล
คุณภาพ
เด็ก
และเยาวชนมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน

28
กลยุทธ์
วางมาตรการ
เสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล

แผนงาน/
ตัวชี้วัดระดับ ปี
โครงการ/
ผลผลิต
กลยุทธ์
2560
กิจกรรม
๑
-พัฒนามาตรการเชิง ๓.การจัดงาน
เชิงปริมาณ
รุกที่สามารถแก้ไข
ประเพณีสงกรานต์
ผู้สูงอายุที่รับ
ปัญหาการทุจริตใน
เกียรติบัตรจานวน
แต่ละระดับ
16 คน
-พัฒนาระบบการ
ทางานแบบบูรณา
เชิงคุณภาพ
การระหว่างภาครัฐ
ผู้สูงอายุมคี วาม
และภาคเอกชนและ
ภาคภูมิใจในการ
ภาคประชาสังคม
ร่วมกิจกรรม
- เพิ่มบทบาทของ
ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมในการ
เข้ามามีส่วนร่วมกับ
ระบบการปูองกันการ
ทุจริต
- ยกระดับกลไกการ
กากับ ติดตามและ
ประเมินผลการ
ปูองกันการทุจริต
แนวทางตาม

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ปี
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563 2564
๑

๑

๑

๑

ผลลัพธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ ผู้สูงอายุ งานการศึกษา
เชิงคุณภาพ
ผู้สูงอายุมีความพึง
พอใจและภาคภูมิใจ

สานักปลัดเทศบาล
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กลยุทธ์
วางมาตรการ
เสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล

วางมาตรการ
เสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล

แนวทางตาม
กลยุทธ์
พัฒนาระบบการ
ทางานแบบบูรณา
การระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคม

พัฒนาระบบการ
ทางานแบบบูรณา
การระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคม

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม
๔.ประกาศ
เจตจานงทาง
การเมืองของ
นักการเมือง
ท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาลในการ
ต่อต้านการทุจริต

๕.ส่งเสริมการ
บาบัดพื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด/ผู้เสพยา
เสพติด และ
ส่งเสริมการฝึก
อาชีพให้แก่ผู้ผ่าน
การบาบัดฟื้นฟู

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต
เชิงปริมาณ

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2560 2561 2562 2563 2564
๑

๑

๑

๑

๑

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

นักการเมือง
ผู้บริหารท้องถิ่น
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง

นักการเมือง
ผู้บริหารท้องถิ่น
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

นักการเมือง
ผู้บริหารท้องถิ่น
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง

นักการเมือง
ผู้บริหารท้องถิ่น
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง

๑
เชิงปริมาณ
ผู้ติดยาเสพติด/ผู้
เสพยา เสพติด
จานวน 15 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้ติดยาเสพติด/ผู้
เสพยาเสพติดได้รับ
การบาบัดและ
ส่งเสริมการฝึก
อาชีพ

๑

๑

๑

๑

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ทุกกอง

เชิงปริมาณ
งานปูองกันและ
ผู้ติดยา เสพติด/ผู้
บรรเทาสาธารณภัย
เสพยา เสพติด
สานักปลัดเทศบาล
จานวน 15 คนได้รับ
การฟื้นฟูสมรรภาพ
ทางร่างกายและจิต
เชิงคุณภาพ
ผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพ
ยาเสพติดสามารถ
สร้างอาชีพให้กับ
ครอบครัวได้
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กลยุทธ์
ส่งเสริมให้มี
การศึกษา
ติดตาม และ
ตรวจสอบการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย

ส่งเสริมให้มี
การศึกษา
ติดตาม และ
ตรวจสอบการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย

แผนงาน/
โครงการ/
กลยุทธ์
กิจกรรม
เพิ่มบทบาท
๖.การแต่งตั้ง
ภาคเอกชน และภาค คณะกรรมการจาก
ภาคประชาสังคม ใน ภาครัฐ และภาค
ประชาชนในการ
การเข้ามามีส่วน
พิจารณาอนุมัติ
ร่วมกับระบบการ
โครงการขอรับ
ปูองกันการทุจริต
สนับสนุน
งบประมาณของ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
ตาบลชะมาย
แนวทางตาม

สร้างกลไกการ
๗.อบรมผู้ประกอบ
ปูองกันเพื่อยับยั้งการ กิจการที่เป็น
ทุจริต
อันตรายต่อ
สุขภาพ

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต
เชิงปริมาณ

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2560 2561 2562 2563 2564
/

/

/

/

/

ร้อยละ 100 ของ
โครงการมีการ
พิจารณากลั่นกรอง
จากคณะกรรมการ

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 ของ
โครงการมีการ
พิจารณากลั่นกรอง
อนุมัติจาก
คณะกรรมการ

เชิงคุณภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

เชิงคุณภาพ

มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้

๑
เชิงปริมาณ
ผู้ประกอบกิจการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 เข้าร่วม
โครงการเชิง
คุณภาพ
ผู้ประกอบกิจการมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย
ตาม พ.ร.บ.
สาธารณสุขมากขึ้น

ผลลัพธ์

มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
๑

๑

๑

๑

เชิงปริมาณ
ผู้ประกอบกิจการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50
เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
ผู้ประกอบกิจการมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย
ตาม พ.ร.บ.
สาธารณสุขมากขึ้น

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
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กลยุทธ์
ส่งเสริมให้มี
การศึกษา
ติดตาม และ
ตรวจสอบการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย

แผนงาน/
โครงการ/
กลยุทธ์
กิจกรรม
การปรับปรุงระบบ มีการดาเนินการ
การรับเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียน
ของหน่วยงาน
โดยตรงหรือผ่าน
ต่อต้านการทุจริต
ระบบโซเชียลฯ
ต่างๆ ให้มีความ
เช่น Facebook
รวดเร็วเข้าถึงได้
เว็ปไซด์เทศบาล
โดยง่าย
แนวทางตาม

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต
เชิงปริมาณ

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2560 2561 2562 2563 2564
/

/

/

/

/

การสร้างความ
เชื่อมั่นและความ
ไว้วางใจต่อระบบการ
รับเรื่องร้องเรียน

มีแผนผังการทา
ระยะดาเนินการ
ในเรื่องร้องเรียนไว้
อย่างชัดเจน

เชิงปริมาณ

เพิ่มช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน
มากกว่า 2
ช่องทาง

มีช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนมากกว่า ๒
ช่องทาง

-เชิงคุณภาพ

การร้องเรียน ทุก
ช่องทางมี การ
ตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหาได้รับการแจ้ง
กลับต่อประชาชน
ภายใน 15 วัน

เชิงปริมาณมี
แผนผัง
กระบวนงาน ทุก
กระบวนงานเพียง
1 กระบวนงาน
-เชิงคุณภาพ
มีความชัดเจนเรื่อง
ระยะเวลาการลด
ขั้นตอนการ
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองวิชาการและ
แผนงาน

เชิงคุณภาพ

ประชาชนสามารถ
ร้องเรียนได้หลาย
ช่องทาง

ส่งเสริมให้มี
การศึกษา
ติดตาม และ
ตรวจสอบการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย

ผลลัพธ์

๑

๑

๑

๑

๑

สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง

กองวิชาการและ
แผนงาน

32
ยุทธศาสตร์ที่ ๓“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
เป้าหมาย 1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
2. ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

แนวทางตาม

กลยุทธ์
สร้างกลไกการ
การเผยแพร่
ปูองกันเพื่อยับยั้ง ข้อมูลข่าวสารที่
การทุจริต
เกี่ยวข้องกับ
นโยบาย

พัฒนากรอบชี้นา
การกาหนด
นโยบายตามหลัก
ธรรมาภิบาล
พัฒนาแนวปฏิบัติ
ในการยอมรับ
นโยบายที่
ผิดพลาดและ
แสดงความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

ลงประกาศ
ประชาสัมพันธ์
นโยบายต่างๆบนฐาน
ธรรมาภิบาล ในเว็บ
ไซด์เทศบาล

-เชิงปริมาณ
มีการลงเว็ปไซด์
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับนโยบาย
ผู้บริหาร
-เชิงคุณภาพ
เป็นการเผยแพร่ให้
ทราบ
-เชิงปริมาณ

จัดทาคู่มือคุณธรรม
จริยธรรมตามหลัก
ธรรมาภิบาล
มีการจัดการรับฟัง
ความคิดเห็นจาก
ประชาชนทุก
ช่องทาง

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
หน่วยงาน
ผลลัพธ์
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564
๑
๑
๑
๑
๑
-มีการเผยแพร่
กองวิชาการ
นโยบายของผู้บริหาร
อย่างน้อยปีละ ๑
ครั้ง

-

๑

-

๑

-

-เชิงคุณภาพ
-เชิงปริมาณ
อย่างน้อย 3
ช่องทาง
-เชิงคุณภาพ
เป็นช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงได้

-เชิงปริมาณ

สานักปลัด

-เชิงคุณภาพ
๓

๓

๓

๓

๓

-เชิงปริมาณ
อย่างน้อย 3
ช่องทาง
-เชิงคุณภาพ
เป็นช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงได้

กองวิชาการ
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กลยุทธ์

แนวทางตาม

กลยุทธ์
สร้างกลไกการ
กาหนดมาตรการ
ปูองกันเพื่อยับยั้ง วิเคราะห์ความ
การทุจริต
เสี่ยงและการใช้
จ่ายงบประมาณ

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

จัดทาสรุปผลการการ -เชิงปริมาณ
วิเคราะห์ความเสี่ยง 1 ครัง้ ต่อปี
ในการใช้จ่าย
งบประมาณ
-เชิงคุณภาพ
เป็นข้อมูลที่
ดาเนินการจริง
สร้างกลไกการ
เผยแพร่องค์
จัดทาสรุปผลการ
-เชิงปริมาณ
ปูองกันเพื่อยับยั้ง ความรู้ในการ
ดาเนินงานตามเทศ 1ครั้งต่อปี
การทุจริต
ดาเนินนโยบาย บัญญัติงบประมาณ
อย่างโปร่งใสและ ร่ายจ่ายประจาปี
-เชิงคุณภาพ
เป็นข้อมูลที่
ดาเนินการจริง

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ผลลัพธ์
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2560 2561 2562 2563 2564
๑
๑
๑
๑
๑
-เชิงปริมาณ
มากกว่า ๑ครั้ง
-เชิงคุณภาพ
เป็นข้อมูลที่สามารถ
ตรวจสอบได้
๑

๑

๑

๑

๑

-เชิงปริมาณ
1 ครั้งต่อปี
-เชิงคุณภาพ
เป็นข้อมูลที่สามารถ
ตรวจสอบได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองคลัง

ก อ ง วิ ช า ก า ร แ ล ะ
แผนงาน
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กลยุทธ์

แนวทางตาม

กลยุทธ์
เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนามาตรการ
ระบบงานปูองกัน เชิงรุกที่สามารถ
การทุจริต
แก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในแต่ละ
ระดับ

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

ประกาศนโยบายการ -เชิงปริมาณ
ลงโทษกับผู้ทุจริต
พนักงานเทศบาล
อย่างจริงจัง
-เชิงคุณภาพ
พนักงานเทศบาล
รับทราบถึง
นโยบาย
พัฒนาระบบการ โครงการรับฟังความ -เชิงปริมาณ
ทางานแบบบูรณา คิดเห็นของ
๓๓ชุมชน
การระหว่าง
ประชาชน/เวที
-เชิงคุณภาพ
ภาครัฐ
ประชาคม
1 ครั้งต่อปี
ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม
ในการปูองกันการ
ทุจริต

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ผลลัพธ์
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2560 2561 2562 2563 2564
๑
๑
๑
๑
๑
-เชิงปริมาณ
พนักงานเทศบาล
รับทราบร้อยละ 80
-เชิงคุณภาพ
ไม่มีการทุจริตใน
องค์กร
๑
๑
๑
๑ -เชิงปริมาณ
ร้อยละ 80ของ
จานวนชุมชน
-เชิงคุณภาพ
1 ครั่งต่อปี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองวิชาการและ
แผนงาน

ก อ ง วิ ช า ก า ร แ ล ะ
แผนงาน
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ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
หน่วยงาน
ผลลัพธ์
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
กลยุทธ์
รับผิดชอบ
กลยุทธ์
2560 2561 2562 2563 2564
เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทของ แต่งตั้งคณะกรรมการ -เชิงปริมาณ
/
/
/
/
/
-เชิงปริมาณ
กองคลัง
ระบบงานปูองกัน ภาคเอกชน และ เปิดซองสอบราคา
โครงการก่อสร้าง
ร้อยละ80ของ
การทุจริต
ภาคประชาสังคม จากภาคประชาชน โครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ
ในการเข้ามามี
ทุกโครงการ
-เชิงคุณภาพ
ส่วนร่วมกับระบบ
-เชิงคุณภาพ
ประชาชนมีส่วนร่วม
การปูองกันการ
เป็นตัวแทนที่มีการ
ในการตรวจสอบ
ทุจริต
คัดเลือกจากภาค
ประชาชน
แนวทางตาม

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

พัฒนากลไกการ
กากับ ติดตาม
และประเมินผล
การปูองกันการ
ทุจริต

มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทา
แผนฯต่างๆของ
เทศบาลตาบลชะมาย
จากภาคประชาชน

สร้างกลไกการ
สร้างกลไกปูองกัน จัดกิจกรรมคัดเลือก
ปูองกันเพื่อยับยั้ง เพื่อยับยั้งการ
เชิดชูบุคลากรที่มี
การทุจริต
ทุจริต
ความซือ่ สัตย์สุจริต

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

-เชิงปริมาณ
/
อย่างน้อย 2 คน
-เชิงคุณภาพ
เป็นตัวแทนที่มีการ
คัดเลือกจากการ
คัดเลือกจากผู้แทน
ประชาคมระดับตาบล

-เชิงปริมาณ
1 ครั้งต่อปี
-เชิงคุณภาพ
เป็นบุคลากรที่
ได้รับการยอมรับ
จากเพื่อนร่วมงาน

/

๑

/

๑

๑

/

/

-เชิงปริมาณ
อย่างน้อย 2 คน
-เชิงคุณภาพ
เป็นตัวแทนที่มีการ
คัดเลือกจากผู้แทน
ประชาคมตาบล

ก อ ง วิ ช า ก า ร แ ล ะ
แผนงาน

๑

๑

-เชิงปริมาณ
1 ครั้งต่อปี
-เชิงคุณภาพ
เป็นบุคลกรที่ได้รับการ
ยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงานและไม่ถูก
ดาเนินการใดๆเกี่ยวกับ
การทุจริต

สานักปลัดเทศบาล
ร่วมทุกกอง
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กลยุทธ์

แนวทางตาม

กลยุทธ์
สร้างกลไกการ
กาหนดกลไกการ
ปูองกันเพื่อยับยั้ง ติดตามและ
การทุจริต
ประเมินผลการนา
ข้อเสนอแนะไปสู่
การปฏิบัติ
พัฒนาสมรรถนะ
และองค์ความรู้
เชิงสร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการ
ปูองกันการทุจริต

พัฒนาและ
ยกระดับการ
พัฒนาบุคลากร
ด้านงานปูองกัน
และปราบปราม
การทุจริต ให้มี
ความเป็นมือ
อาชีพและเป็นไป
ตาม
มาตรฐานสากล
ต่อยอด ขยายผล
องค์ความรู้เชิง
สร้างสรรค์
สาหรับการ
ปูองกันการทุจริต

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

มีแผนการตรวจสอบ
ประจาปีในภารกิจ
ด้านการเงินการคลัง
ของเทศบาลพร้อม
รายงานผลให้
ผู้บริหารรับทราบ

-เชิงปริมาณ
มีการเสนอรายงาน
อย่างน้อย๒ ครั้ง/ปี

ค่าเป้าหมายผลผลิต
ปี
ปี
ปี
2560 2561 2562
๒
๒
๒

(หน่วยนับ)
ผลลัพธ์
ปี
ปี
2563 2564
๒
๒
-เชิงปริมาณ
มีการเสนอรายงาน
อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี

-เชิงคุณภาพ
เป็นข้อมูลที่สามารถ
ตรวจสอบได้

กองคลัง

-เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสามารถนา
ข้อมูลที่ได้รับไปสู่การ
แก้ไขได้

จัดส่งบุคลากรเข้า
-เชิงปริมาณ
ร่วมอบรมหลักสูตร คณะผูบ้ ริหาร
การปูองกันและ
พนักงานเทศบาล
ปราบปรามการทุจริต
-เชิงคุณภาพ
คณะผู้บริหาร/
พนักงานเทศบาล
เข้าร่วมอบรมได้

๕

-เชิงปริมาณ
โครงการจัดอบรม
การปูองกันการทุจริต พนักงานเทศบาล/

๑

ผู้สนใจ
-เชิงคุณภาพ
สามารถนาไปปรับ
ใช้ได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๕

๕

๕

๕

-เชิงปริมาณ
สานักปลัด
อย่างน้อย 5 คนต่อปี
-เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมไม่ถูก
ทักท้วงในเรื่องการ
ทุจริต

๑

๑

๑

๑

-เชิงปริมาณ
มีผู้เข้าร่วมร้อยละ
80 ของ
กลุ่มเปูาหมาย
-เชิงคุณภาพ
ไม่ถูกทักท้วงในเรื่องการ
ทุจริตจากหน่วยงานอื่น

กองวิชาการและ
แผนงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
เป้าหมาย ๑. การปฏิบัติงานด้านปูองกันการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๒. คดีการทุจริตและการกระทาทุจริตลดน้อยลง
กลยุทธ์

แนวทางตาม

กลยุทธ์
เพิ่มประสิทธิภาพ การปรับปรุง
ระบบงานปูองกัน ระบบการรับเรื่อง
การทุจริต
ร้องเรียนของ
หน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตต่าง ๆ
ให้มีความรวดเร็ว
เข้าถึงได้โดยง่าย
การสร้างความ
เชื่อมั่นและความ
ไว้วางใจต่อระบบ
การรับเรื่อง
ร้องเรียน

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

มีการดาเนินการรับ
เรื่องร้องเรียน
โดยตรงหรือผ่าน
ระบบโซเซียล
เน็ตเวิร์ค
(Fackbook,เว็บไซด์
เทศบาล)

-เชิงปริมาณ
ไม่น้อยกว่า 2
ช่องทาง
-เชิงคุณภาพ
ประชาชนสามารถ
ร้องเรียนได้หลาย
ช่องทาง

มีแผนผังการทาระยะ
ดาเนินการในเรื่อง
ร้องเรียนไว้อย่าง
ชัดเจน

-เชิงปริมาณ
มีแผนผัง
กระบวนงานเพียง
1กระบวนงาน
-เชิงคุณภาพ
มีความชัดเจนเรื่อง
ระยะเวลา
ดาเนินการ

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ผลลัพธ์
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2560 2561 2562 2563 2564
๕
๕
๕
๕
๕
-เชิงปริมาณ
ไม่น้อยกว่า 2
ช่องทาง

๑

๑

-

-

-

-เชิงคุณภาพ
การร้องเรียนทุก
ช่องทางมีการ
ตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหา
-เชิงปริมาณ
1 กระบวนงาน
-เชิงคุณภาพ
สามารถทราบถึง
ระยะเวลาดาเนินการ
ในเรื่องที่ร้องเรียนได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองวิชาการ

กองวิชาการ
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กลยุทธ์

แนวทางตาม

กลยุทธ์
เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทของ
ทางด้านการพัสดุ พนักงานและ
ตัวแทนภาค
ประชาชน ให้เข้า
มามีส่วนร่วมกับ
ระบบการปูองกัน
การทุจริต การ
จัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิ ภาพ
ทางการพัสดุ
เพื่อให้พนักงานและ
ตัวแทนภาค
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการขั้นตอน
และวิธีปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2535 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
9 ) พ.ศ.2553

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต
จานวนการจัด
กิจกรรม

ค่าเป้าหมายผลผลิต
ปี
ปี
ปี
2560 2561 2562
1
1
1

(หน่วยนับ)
ผลลัพธ์
ปี
ปี
2563 2564
1
1
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการขั้นตอน
และวิธีปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาด ไทยว่าด้วย
การพัสดุ
เชิงคุณภาพ
เกิดความโปร่งใสตาม
หลักธรรมาภิบาลลด
ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ในองค์กร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองคลัง

39

กลยุทธ์

แนวทางตาม

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

กลยุทธ์
เพิ่มประสิทธิภาพ กาหนดกลไกการ รายงานการใช้จ่าย
ทางด้านการ
ติดตามและ
งบประมาณรายไตร
ควบคุมงานจ้าง ประเมินผลการ มาส
และการตรวจรับ ดาเนินงานตาม
การจ้าง
ไตรมาสของ
เทศบาลตาบลชะ
มาย

จัดทาระบบ
จัดให้มีการ
ตรวจสอบควบคุม ตรวจสอบการ
ภายในให้
จัดเก็บรายได้
เหมาะสม

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต
เชิงปริมาณ

ค่าเป้าหมายผลผลิต
ปี
ปี
ปี
2560 2561 2562
4
4
4

(หน่วยนับ)
ผลลัพธ์
ปี
ปี
2563 2564
4
4
เชิงปริมาณ

มีการเสนอรายงาน
4 ครั้ง/ปี

กองคลัง

มีการเสนอรายงาน
ตามไตรมาสปีละ 4
ครั้ง

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสามารถนา
ข้อมูลที่ได้รับไปวาง
แผนการบริหารงาน
เทศบาลตาบลชะมาย
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป็นข้อมูลที่
สามารถตรวจสอบ
ได้

จัดกิจกรรม
จานวนการจัด
ตรวจสอบติดตาม
กิจกรรม ไม่น้อย
ประเมินผลของ
กว่าปีละ 1 ครั้ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1

1

1

1

1

งานจัดเก็บรายได้
ได้รับการตรวจสอบ
ติดตามประเมินผล
ของเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน
อย่างต่อเนื่อง

กองคลัง
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กลยุทธ์

แนวทางตาม

กลยุทธ์
เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทของ
ทางด้านการ
พนักงานและ
ควบคุมงานจ้าง ตัวแทนภาค
และการตรวจรับ ประชาชน ให้เข้า
การจ้าง
มามีส่วนร่วมกับ
ระบบการปูองกัน
การทุจริต การ
จัดซื้อจัดจ้าง
ภาครับ

เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการ
ระบบงานปูองกัน ทางานแบบบูรณา
การทุจริต
การระหว่าง
ภาครัฐ
ภาคเอกชน และ
ภาคประชาคมใน
การปูองกันการ
ทุจริต

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

โครงการอบรมเพิ่ม จานวนการจัด
ประสิทธิภาพ
กิจกรรม
ทางด้านการควบคุม
งานจ้างและการ
ตรวจรับการจ้าง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพผู้
ควบคุมงานจ้าง
ผู้ตรวจรับการจ้าง
เข้าใจเทคนิคและ
ขั้นตอนการควบคุม
งานและตรวจรับการ
จ้าง ที่ถูกต้อง

ค่าเป้าหมายผลผลิต
ปี
ปี
ปี
2560 2561 2562
1
1
1

๑
โครงการรับฟังความ เชิงปริมาณ
คิดเห็นของ
8 หมู่บ้านในเขต
ประชาชน/เวที
พื้นที่ตาบลชะมาย
ประชาคม
จานวนอย่างน้อย

1 ครั้งต่อปี

(หน่วยนับ)
ผลลัพธ์
ปี
ปี
2563 2564
1
1
เชิงปริมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเทคนิค
และขั้นตอน การ
ควบคุมงานและตรวจ
รับการจ้าง ที่ถูกต้อง
ตรงตามระเบียบข้อ
กฎหมายเกิดความ
โปร่งใสตามหลักธรร
มาภิบาล
๑

๑

๑

๑

ประชาชนในชุมชนมี กองวิชาการและ
ส่วนร่วมในการเสนอ แผนงาน
ความคิดเห็นและนา
ผลไปใช้ปรับปรุงใน
การพัฒนางาน
โครงการของเทศบาล
ตาบล
ชะมายให้ดียิ่งขึ้น

41

เอกสารภาคผนวก
ประกาศเจตจานงในการต่อต้านการป้องกันการทุจริต
ของนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
เนื่องในวันเทศบาล
๑๔ เมษายน ๒๕๖๐

42
ประกาศเจตจานงในการต่อต้านการป้องกันการทุจริต
ของนายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
เนื่องในวันเทศบาล
๑๔ เมษายน ๒๕๖๐
................................................................................................
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และ นโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปูองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ
และตอบสนองความต้องการพร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการนั้น
ข้าพเจ้านายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตาบลชะมาย ขอให้คามั่นกับพี่น้องประชาชนและผู้นา ทุกท่านว่า จะนาพาเทศบาลตาบลชะมาย ก้าวสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ที่มีการบริหารด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการปูองกันและ ปราบปรามการทุจริต และ
ขอให้พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลตาบลชะมาย ทุกคน ปฎิบัติราชการโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ ตามหลักการ ๕ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านความโปร่งใส มีการเปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ข้อมูลการดาเนินภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามี
ส่วนร่วมและตรวจสอบในการปฎิบัติงาน และแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
๒. ด้านความรับผิดชอบ มีเจตจานงสุจริตในการบริหารงานและมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบ ในข้อผิดผลาดที่จะเกิดจากการบริหารงาน และการปฎิบัติงาน
๓. ด้านการปลอดการทุจริต ในการปฎิบัติงานทุกขั้นตอน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน
๔. ด้านวัฒนธรรม คุณธรรมองค์กร ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้ในการปฎิบัติงาน และดาเนินชีวิต รวมถึงการดาเนินการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๕. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมในการปฎิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงาน ในเรื่องการ
บริหารงานบุคคล งานงบประมาณ มีคาสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน และมีการบริหารสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีบรรยากาศที่ดี
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
(นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง)
นายกเทศมนตรีตาบลชะมาย
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ประกาศเทศบาลตาบลชะมาย
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
...........................................................
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปูองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
ระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการนั้น
เทศบาลตาบลชะมาย จึงได้กาหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสขึ้นเป็นมาตรฐานและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ พนักงานเทศบาลผู้ใดทาผิดต้องพ้ นจากตาแหน่ง
ดังนี้
๑. นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตและตรวจสอบได้
แนวปฏิบัติ
1) มีการกาหนดนโยบายด้านความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ชัดเจน และประกาศให้ประชาชนทราบและแจ้งเวียนทุกส่วนราชการทราบและถือ
ปฏิบัติ
2) มีการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้บริการตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
เสมอภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
3) มีการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นาหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
มาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต

44
-2๒. นโยบาย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
แนวปฏิบัติ
1) มีชอ่ งทางประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริตของทางราชการอย่างน้อย 3 ช่องทาง
2) มีคณะทางานการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์กร
3) มีการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อจัดทามาตรฐานความโปร่งใส
4) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทามาตรฐานความโปร่งใส
5) มีการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยความโปร่งใสทุกขั้นตอนทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
3. นโยบายการตรวจสอบการทางานภายในองค์กร
แนวปฏิบัติ
1) มีการวางระบบควบคุมภายในองค์กร
2) มีการวางระบบควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ
3) มีการรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามระเบียบที่กาหนด
4. นโยบายระบบการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทั่วไป
แนวปฏิบัติ
1) มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทั่วไป
2) มีการรายงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทั่วไป
3) มีคู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทั่วไป
4) มีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทั่วไป มากกว่า 2 ช่องทาง
5. นโยบายมีกาหนดมาตรฐานการให้บริการและการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ
แนวปฏิบัติ
1) มีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการอย่างชัดเจน
2) มีการลดกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการประชาชน
3) มีการจัดทาคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน และประกาศให้ประชาชนทราบ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. 2560
(นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง)
นายกเทศมนตรีตาบลชะมาย

