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ส่วนท่ี  1  บทนำ 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
  การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลเมืองชะอำ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งช้ีความ
เส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึน้ ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงาน
ท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
             การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์สำคัญ
เพื่อให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทาง
ปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

             ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 

3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 

4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 

จริยธรรม 

5) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ                          

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 

7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

            สาเหตุและปัจจัยท่ีนำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้  ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทำให้เกิดการทุจริต 

 



-2- 

 

2) สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะทำ
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส ปัจจุบันเป็นท่ีทราบดีว่าการทุจริตในปัจจุบันมี
รูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบ
ธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็น
การยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้
สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการ
ผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ท่ีทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ทำให้
เจ้าหน้าท่ีต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดี แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตำแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมี
ค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกง
เป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่
เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 การทุจริตคืออะไร   
“ทุจริต”  หมายถึง  ประพฤติช่ัว  คดโกง  ไม่ซื่อตรง 
“การทุจริตต่อหน้าท่ี”    หมายความว่า  ปฎิบัติหรือละเว้นอย่างใดในตำแหน่งหน้าท่ีหรือปฎิบัติ หรือ ละเว้น
การปฎิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ท่ีอาจทำให้ผู้อื่นเช่ือว่าตำแหน่งหรือหน้าท่ี  ท้ังท่ีตนมิได้มีตำแหน่งหน้าท่ีนั้น  
หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าท่ี ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น   การทุจริต
ต่อหน้าท่ี  การฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือคอร์รัปช่ัน ล้วนมีความหมายอย่างเดียวกัน 
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สาเหตุท่ีมีการทุจริต 

    ปัจจัยภายใน   ได้แก่  ส่ิงท่ีอยู่ในใจ  อยู่กับตัวของแต่ละบุคคล  คือ 

1.1 การหย่อนคุณธรรมความซื่อสัตย์ 
1.2 โอกาส 
1.3 ส่ิงจูงใจ 
1.4 การเส่ียงภัย  

 
   ปัจจัยภายนอก   ได้แก่  ส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบ ๆ  ตัว คือ  

2.1 ด้านเศรษฐกิจและการครองชีพ 
2.2 ด้านการเมือง 
2.3 ด้านสังคม 
2.4 การบริหารของรัฐขาดประสิทธิภาพ 
2.5 ช่องว่างของกฎหมาย 
2.6 ตำแหน่งหน้าท่ีเอื้อต่อการทุจริต 
2.7 อยู่ภายใต้อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมและอิทธิพลของผู้ทุจริต 
2.8 ติดอบายมุขและมูลเหตุอื่น ๆ  

 

ทุจริตในเรื่องอะไรบ้าง  
1. ฝ่าฝืน หลีกเล่ียง  หรือบิดเบือน  ระเบียบแบบแผน  หรือกฎข้อบังคับ 
2. จูงใจ  เรียกร้อง  ขมขู่  หน่วงเหนี่ยวหรือกล่ันแกล้ง  เพื่อหาประโยชน์ใส่ตนหรือพวกพ้อง 
3. สมยอม รู้เห็นเป็นใจ  เพิกเฉย  หรือละเว้นการกระทำในการท่ีปฎิบัติหรือรับผิดชอบตามหน้าท่ี 
4. ยักยอก  เบียดบังซึ่งทรัพย์สินของทางราชการ 
5. ปลอมแปลง  หรือกระทำการใดๆ  อันเป็นเท็จ 
6.  มีผลประโยชน์ร่วมในกิจการบางประเภทท่ีสามารถใช้อำนาจหน้าท่ีของตน บันดาลประโยชน์ได้  

 7.  สมยอมเสนอราคา  หรือการฮั้ว  เพื่อกำหนดราคาอันเป็นการเอาเปรียบรัฐ    

แนวทางการป้องกันการทุจริต  
 ประชาชนมีช่องทางในการช่วยป้องกันการทุจริตได้หลายระดับ  คือ   ระดับบุคคล   และระดับชุมชน/
ท้องถิน่  และระดับสังคม  
ช่องทางในการป้องกันการทุจริต 

1. ระดับบุคคล 

1.1 การมีจิตใจสุจริต 
1.2 ตัวเองจะต้องไม่ประพฤติ  ปฎิบัติ  หรือทำการทุจริต 
1.3 ตัวเองจะต้องไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้คนอื่นทุจริต 
1.4 หากพบเห็นการทุจริตต้องช่วยกันตักเตือน แนะนำหรือแจ้งเบาะแส 
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1.5 ฝึกวินัยในตนเอง  สร้างคุณธรรมในจิตใจ 
1.6 ไม่ทำการทุจริตท้ังทางตรงและทางอ้อม 
1.7 ไม่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้อื่นทุจริต 
1.8 ไม่เลือกคนทุจริตหรือเคยทุจริตเข้าสภา 
1.9 เมื่อพบเห็นการทุจริตให้ตักเตือนแนะนำ  หรือดำเนินการอย่างอื่น 

2. ระดับชุมชน  
2.1 การรวมกลุ่ม 
2.2 การสร้างเครือข่าย 
2.3 การประชุมวางแผน 
2.4 การกำหนดกติกาชุมชน 
2.5  การจัดกิจกรรมเคล่ือนไหว 

3. ระดับสังคม  
3.1 สมัครเข้าเป็นองค์กรสมาชิกเครือข่าย 
3.2 การแจ้งเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต 
3.3 การขอรับการสนับสนุนการดำเนินงาน 
3.4 การร่วมเคล่ือนไหว 
3.5 สมัครเป็นเครือข่ายองค์กรภายนอก 
3.6 แจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริตในพื้นท่ี 
3.7 ขอรับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม 
3.8 การร่วมเคล่ือนไหว 

4. ระดับชุมชน 

4.1 รวมกลุ่มข้ึนในชุมชน 
4.2 สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่ม  ต้ังชมรม 
4.3 ประชุม/วางแผนการดำเนินการ 
4.4  กำหนดกฎหมู่บ้าน / กติกาชุมชน     
๔.๕  การดำเนินกิจกรรม / รณรงค์ต้านการทุจริต 
๔.๖  ร่วมลงช่ือถอดถอนคนทุจริตออกจากตำแหน่ง 
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2.หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุ่น
แรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ 
เป็นปัญหาลำดับต้น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจาก
เกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันและมักจะปรากฎข่าวการ
ทุจริตตามส่ือและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและ
ความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศเรื่องการทุจริต
คอร์รัปช่ันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนี ช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 

Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพื่อ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency Intemational – IT)          

แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต  (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ .ศ . 2546 การจัด ต้ั ง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตใน
ประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ีลดน้อยถอยลง สาเหตุท่ีทำให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีสำคัญของประเทศไทย
ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง 
(Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความ
สบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปช่ันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ 
ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานท่ีไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้
ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง      

3.วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
๑) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ 

ฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

(Good   Governance) 
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๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม  (people’s  participation )   และตรวจสอบ  (people’s   
audit)   ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕) เพื่อพัฒนาระบบ  กลไก   มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.เป้าหมาย 

 ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร   บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงประโยชน์โดยมิชอบ 

 ๒)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ  มิชอบ
ของข้าราชการ 

 ๓)  โครงการ / กิจกรรม / มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๔)  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 

 ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 

5.ประโยชน์ของการจัดทำแผน 

 ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง   ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม    และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต ( Anti –Corruption )   จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม   หลักธรรมาภิบาล  รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 

 ๒)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
(Good  Governance)  มีความโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

 ๓)  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

 ๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระทำ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ   จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ  ด้าน
การป้องกันการทุจริต    อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจำปี พ.ศ. 25๖๕  
ของเทศบาลเมืองชะอำ 

………………….. 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 25๖๕ 

งบประมาณ
(บาท) 

๑.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 
 

๑. มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
 
 

 (1)มาตรการ”ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทางการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(Local Petformance 
Assessment : LPA )”(ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารบุคคล 
ด้านบริหารการเงิน ด้านการบริการสาธารณะ) 
(2)โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA) 
 (3)มาตรการ”สร้างความโปร่งใสในการบริหาร 
บุคคล” 
 (๔)มาตรการ”ให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจา้ง” 
(๕)มาตรการ”ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
 

 ๒. มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อำนาจหนา้ท่ี
ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมือง 
ท่ีดี 

 (1)มาตรการ”จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558” 
 (๒)มาตรการ”ลดข้ันตอนและอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน” 
 

- 
 
- 
 
- 

 ๓ มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

 (1)มาตรการ”ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล
เมืองชะอำ 
 (2)มาตรการ”จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
(๓) มาตรการ”ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ ท้ังภาครัฐและ
องค์กรอิสระ” 
(๔) มาตรการ”ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชนร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวดัเพชรบุรี” 
(๕) มาตรการ”แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน” 
(๖) มาตรการ”ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเทศบาล    
เมืองชะอำ 

 

 
 




