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คำนำ 
 

 เทศบาลเมืองทับกวางจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจนแสดง
ให้เห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม    
อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นและศรัทธาในการทำงานของหน่วยงานมากยิ่งข้ึน 
 เทศบาลเมืองทับกวางได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ                 
ความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                      
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำ       
หลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการและจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการใน 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมทั้งสิ้นจำนวน 41 โครงการ ดังนี้ 
  มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จำนวน 15 โครงการ 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จำนวน 15 โครงการ 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จำนวน 4 โครงการ 
  มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จำนวน 7 โครงการ 
 ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 เทศบาลเมืองทับกวางหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ เทศบาลเมืองทับกวางจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนำไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กำหนด
ไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล 
เทศบาลเมอืงทบักวาง 
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ส่วนท่ี 1 
บทนำ 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 
                      เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ
ต่าง ๆ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานและ
ผู้บริหารทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของ
รัฐบาลการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้
ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับ
ปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำ
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 
                       เทศบาลเมืองทับกวาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
69/2557 ลงวันที่  18  มิถุนายน  2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้
ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรข้ึน เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

           1. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร 
           1. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานที่อาจจะเกิดข้ึนใน
อนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 

        2. เพื่อกำหนดมาตรการ กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง 
        3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการบรรลุ 
    ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
        4. เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถ    
     บริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกันการพิจารณาความเสี่ยงการกำหนด
ประเด็น 
     ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ดังนี้  

 1.พิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี2564เพื่อเป็น ข้อมูล
ประกอบการจัดการแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

2. ระบบงานสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรและขบวนการองค์กรชุมชน ซึ่งเป็นงานตาม
ภารกิจหลัก 
           3. ประเด็นที่มีความเสี่ยงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณนั้นๆ 
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        กรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยประเด็นความเสี่ยงปัจจัย
เสี่ยงผลกระทบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงระยะเวลาดำเนินการและหน่วยงานที่รับผิด 
             2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
                 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระการทำงานต้องประเมินความ
เสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครัง้ และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามหลักภาระงาน
ปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงลว่งหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่
มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ทีเ่กี่ยวข้อง เป็นลักษณะ pre-decision  ส่วนการตรวจสอบภายในจะเปน็ลักษณะ
กำกับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทวน  post-decision  
               3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
                    กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน coso 2013 (committee 
of sponsoring organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน coso เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาต้ังแต่เริ่ม
ออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 สำหรับมาตรฐาน coso 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 
ดังนี้ 
                  องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม ( control environment)  
                      หลักการที่ 1  องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
                      หลักการที่  2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล 
                      หลักการที่ 3  คระกรรมการและฝา่ยบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน 
                      หลักการที่ 4  องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
                      หลักการที่ 5  องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
                   องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
                       หลักการที่ 6  กำหนดเป้าหมายชัดเจน 
                       หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างคลอบคลุม 
                       หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
                       หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
                   องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมความควบคุม (Control Activities)  
                        หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
                       หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
                        หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
                  องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (information and communication) 
                       หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ  
                       หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้ 
                       หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน 

                    องค์ประกอบที่  5 กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล(monitoring Activities) 
                        หลักการที่ 16   ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
                        หลักการที่  17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและ 
เหมาะสมทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้องpresent&  Function 
(มีอยู่จริงและนำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กันจึงจะทำให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล 
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                    4. องค์ประกอบท่ีทำให้เกิดการทุจริต 
                         องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตประกอบด้วย pressure/Incentive หรือ            
แรงกดดันหรือแรงจูงใจ opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม
กำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตาม
ทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (fraud Triangle) 

 
  5.ขอบเขตประเมินความเสีย่งการทุจรติ                                                                                                                                                            
      5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความ สะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
      5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
      5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 
   

 

 
                        
 
 6.ขัน้ตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจรติ  

 

การพิจารณาอนุมัติ   อนุญาต 

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี 

การใช้จา่ยงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 
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๑.  การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

 
ข้ันตอนที่ ๑ นำข้อมูลที่ได้จากข้ันเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์ 

การปฏิบัติงานของกระบวนงานท่ีจะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น 
ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนท่ี ๑ ให้ทำการระบุความเสี่ยง                 
อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะท่ีมีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการ
ประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจ ากใน
กระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ ยงใน
เรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในข้ันตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกัน
หรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตน้ันอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น 
Known Factor หรือ Unknown Factor  
๒.  การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
   

  ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  

  สถานะสีเขียว  :  ความเสี่ยงระดับต่ำ 

  สถานะสีเหลือง  :  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง 
ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

  สถานะสีส้ม  :  ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

  สถานะสีแดง  :  ความเสี่ยงระดับสงูมาก เป็นกระบวนงานทีเ่กีย่วข้องกบับุคคลภายนอก คนที่
ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 

 
3.  เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)  
  

  ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง   
     ระดับ  3  หมายถึง     เป็นข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
     ระดับ  2  หมายถึง  เป็นข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการ 
                                                         ทุจริตที่ไม่สูงมาก 
     ระดับ  1  หมายถึง  เป็นข้ันตอนรองของกระบวนการ 
 3.2 ระดับความรุ่นแรงของผลกระทบ 
     ระดับ  3  หมายถึง  มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับ
ดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง 
       ระดับ  2  หมายถึง  มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานผู้กำกับ
ดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง 
     ระดับ  1  หมายถึง  มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
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๔.  การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 

 ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี ้
 ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร                          
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
 อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  
๕.  แผนบริหารความเสี่ยง  
  
 เหตุการณ์ท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control Matrix 
Assessment  ท่ีอยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผน บริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตตามลำดับความรุนแรง(กรณี ท่ีหน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางท่ี ๔ ไม่พบว่า                  
ความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ำ หรือ                  
ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต  หรือให้หน่วยงานพิจารณา
ทำการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงานหรือการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต  

2. หลักการและเหตผุล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มี

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

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนด
ตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเป็นตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 
2566 - 2570) ได้กำหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
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(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน 
และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป   

 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจำปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 35 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อนให้ได้
เห็นว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จำนวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเปน็หน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งในการส่ งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย                   
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 
ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถ่ินซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ปราศจากการทุจริต นำเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยยึดหลัก
แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 
 ดังนั้น เทศบาลเมืองทับกวางจึงให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับ
การป้องกันการทุจริต โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและนำไปสู่การปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองทับกวาง(พ.ศ. 2566 – 2570)                    
อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนใหบ้รรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่กำหนดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมี
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน   

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
(1) เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลเมืองทับกวางต่อสาธารณชน  

  (2) เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถ่ิน 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองทับกวางเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส 
และตรวจสอบได้  

(4) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลเมืองทับกวางที่มีประสิทธิภาพ 
เข้มแข็ง และลดการทุจริต 



  

 
๗ 

 

4. เป้าหมาย 

 (1) คดีทุจริตของเทศบาลเมืองทับกวางลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570  
 (2) เทศบาลเมืองทับกวางมีคะแนน ITA เพิ่มข้ึนและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนข้ึนไป) 
ในปี พ .ศ. 2570 (กรณีที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์  ITA) /เทศบาลเมืองทับกวางผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA                      
(85 คะแนนข้ึนไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนข้ึนไป ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ผ่านเกณฑ์ ITAแลว้) 
 

5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
(1) ผู้บริหารเทศบาลเมืองทับกวางไดแ้สดงเจตจำนงสุจริตต่อสาธารณชน  

  (2) เทศบาลเมืองทับกวางมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตสำนึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถ่ิน ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เทศบาลเมืองทับกวางมีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้  

(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตของเทศบาลเมืองทับกวาง 
(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลเมืองทับกวางที่มีประสิทธิภาพ 

เข้มแข็ง และลดการทุจริต 
 
 

 

 



 

ส่วนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

 

เทศบาลเมืองทับกวางได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย                   
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจำนวน 47 โครงการ ดังนี้  

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้ งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ ายสภาท้ องถิ่ น  และฝ่ าย
ประจำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

1.1.1 (1) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
1.1.1 (2) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลเมืองทับกวาง” 
1.1.2 (1) โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองทับกวาง 
1.1.3 (1) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
1.1.3 (2) กิจกรรมการเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซ่ือสัตย์         
มีคุณธรรม 

- 
 
 
- 
 
- 
- 

50,000 
 

- 
 
 
- 
 
- 
- 

50,000 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 
- 

50,000 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 
- 

50,000 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 
- 

50,000 
 
 
 
 

งานนิติการ 
 
 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 
งานนิติการ 
งานนิติการ 
กองการ
เจ้าหน้าที่ 

 

 1.2 การเสริมสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1.2.1(1) มาตรการ “ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับ Conflict of Interest” 
1.2.1(2) โครงการการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
1.2.1(3) โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 
1.2.1(4) โครงการรักษาความสะอาด 
1.2.1(5) โครงการชุมชนปลอดถังขยะ 
1.2.2(1) โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2.3(1) กิจกรรมการยกย่องเชิดชูบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะ
หรือมีจิตสาธารณะ 
 

- 
100,000 

 
80,000 

100,000 
100,000 
50,000 

 

- 
100,000 

 
80,000 

100,000 
100,000 
50,000 

 

- 
100,000 

 
80,000 

100,000 
100,000 
50,000 

 
 

- 
100,000 

 
80,000 

100,000 
100,000 
50,000 

 
 

- 
100,000 

 
80,000 

100,000 
100,000 
50,000 

 
 

งานนิติการ 
 
 
กองสาธารณสุข 

 
 

กองสวัสดิการ 
สำนักปลัด 
งานป้องกัน 
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๙ 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 1.3 การสร้างจิตสำนึกและ

ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1(1) โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต 
1.3.2(1) โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
1.3.2(2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 

- 
8,000 

400,000 

- 
8,000 

400,000 

- 
8,000 

400,000 

- 
8,000 

400,000 

- 
8,000 

400,000 

กองการศึกษา 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการ 

 รวม จำนวน 15 โครงการ  จำนวน 888,000บาท จำนวน 888,000
บาท 

 จำนวน 888,000บาท  จำนวน 888,000บาท  จำนวน 888,000บาท  

2. การบริหาร
ราชการด้วยความ
โปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

2.1.1(1) มาตรการ “ปรับปรุงข้อศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมือง
ทับกวาง” 
2.1.2(1) โครงการเสริมสรา้งความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 
2.1.3(1) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองทับกวาง 

- 
 
- 
- 
 

- 
 
- 
- 
 

- 
 
- 
- 
 

- 
 
- 
- 
 

- 
 
- 
- 
 

กองยุทธศาสตร ์
 

กองคลัง 
กองยุทธศาสตร ์

 

 2.2 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

2.2.1(1) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
2.2.2(1) มาตรการ NO Gift Policy 
2.2.2(2) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมอืง
ทับกวาง 
2.2.2(3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่ อนขั้ น
เงินเดือน” 
2.2.2(4) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองทับ
กวาง 
2.2.2(5) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลเมืองทับกวาง 
2.2.2(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตาม           
หลักธรรมาภิบาล 
2.2.2(7) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
2.2.3(1) มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 

- 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

15,000 
 
- 
 
- 
- 

- 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

15,000 
 
- 
 
- 
- 

- 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
15,000 

 
- 
 
- 
- 

- 
 

 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
 

15,000 
 
- 
 
- 
- 

- 
 
 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
 

15,000 
 
- 
 
- 
- 

งานนิติการ 
 

 
 

งานนิติการ 
งานนิติการ 

 
กองการเจา้หน้าที ่

 
งานนิติการ 

 
กองการเจา้หน้าที ่

 
สำนักปลัด 

 
 งานทะเบียน 
งานนิติการ 

 
 



  

 
๑๐ 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.3 ม าต ร ก า รล ด ก า ร ใช้

ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
2.3.1(1) กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาล
เมืองทับกวาง” 
2.3.2(1) โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับ
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองทับกวาง 
2.3.3(1) มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของเทศบาลเมืองทับกวาง 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

ทุกกอง 

 รวม จำนวน 15 โครงการ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3.1.1(1) โครงการจัดเวทีประชาคม 
3.1.2(1) กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล        
เมืองทับกวาง 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 

- 
- 
 
 

 

- 
- 

 

กองยุทธศาสตร ์
 

กองยุทธศาสตร ์

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1(1) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาล    
เมืองทับกวาง 
 
 

- - - - - งานนิติการ 

 3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 

3.3.1(1) กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

งานนิติการ 

 รวม จำนวน 4 โครงการ - - - - -  
4. การยกระดับกลไก
การตรวจสอบการ
ดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารความ
เส่ียงการทุจริต 

4.1.1(1) โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 
4.1.2(1) มาตรการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของเทศบาลเมืองทับกวาง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าดว้ยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 
6 
4.1.3(1) มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของเทศบาล          
เมืองทับกวาง 

- 
- 
 
 
 
- 

- 
- 
 
 
 
- 

- 
- 
 
 
 
- 

- 
- 
 
 
 
- 

- 
- 
 
 
 
- 

ตรวจสอบภายใน 
กองยุทธศาสตร ์

 
 
 

งานนิติการ 



  

 
๑๑ 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 4.2 การส่งเสริมบทบาทการ

ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.2.1(1) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่
เก่ียวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
4.2.2(1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

สำนักปลัด, 
กองการเจา้หน้าที ่

สำนักปลัด 
 

 4.3 มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

4.3.1(1) มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริตของเทศบาลเมืองทับกวาง 
4.3.2(1) มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน
เก่ียวกับการทุจริตของเทศบาลเมืองทับกวาง 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

งานนิติการ 
 

งานนิติการ 

 รวม จำนวน 7 โครงการ - - - - -  

รวมทั้งสิ้น จำนวน 41 โครงการ 903,000 บาท 903,000 บาท 903,000 บาท 903,000 บาท 903,000 บาท  
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ส่วนท่ี 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
################################################################################ 

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
################################################################################ 
 

1.1 การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝา่ยบริหาร ขา้ราชการ
การเมืองฝา่ยสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

1.1.1 เสรมิสรา้งจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบตัิราชการตามอำนาจหน้าท่ี และการ
ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 

 
ลำดับที่ 1 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจำเป็นต้องดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
เพื่อให้การบริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
 3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเครง่ครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน จำนวน 250 คน 
 
5. วิธีดำเนินการ 
 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ินผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เป็นต้น  
  



  

 
๑๓ 

 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ินผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซ ต์ สื่อสังคมออนไลน์                  
บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อย่างน้อย 3 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
รายไตรมาส) 
 2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
 ผลลัพธ์ 
 เทศบาลเมืองทับกวางมีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๑๔ 

 

ลำดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองทับกวาง” 
2. หลักการและเหตผุล 

ตามที่เทศบาลเมืองทับกวางได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองทับกวาง โดยกำหนด
กลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดข้ันตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการ
กระทำ นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้
ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าทีแ่ละไม่กระทำการอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11              
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรนำแนวทางการดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้
เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลเมือง
ทับกวางจึงได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองทับกวาง” ข้ึน 
เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต                     
มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 2) เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ของเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3) เพื่อทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4) เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรบัผดิชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคม ตามลำดับ 
 5) เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 250 คน 
 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ 
 2) กำหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพรป่ระมวลจรยิธรรมสำหรับบุคคลในองค์กรและ
สาธารณชน 
 3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด 



  

 
๑๕ 

 

 4) ดำเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด 
 5) ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชน
ให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง 
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด) 
 6) ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการเจ้าหน้าที่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
  2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการปฏิบติัตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล)  
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองทับ
กวางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองทับกวาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
๑๖ 

 

1.1.2 เสรมิสรา้งจติสำนึกและความตระหนักในการยึดมัน่ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน ท่ีจะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 

ลำดับที่ 3 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองทับกวาง 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 ดังนั้น เทศบาลเมืองทับกวางจึงได้ดำเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ เทศบาลเมือง     
ทับกวาง เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 2) เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลเมืองทับกวาง 
 3) เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองทับกวาง มีจิตสำนึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถ่ินไทยใสสะอาด 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงานของเทศบาลเมืองทับกวาง จำนวน 250 คน 
5. วิธีการดำเนินการ  
 1) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
และสาธารณะชนให้รับทราบ 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 



  

 
๑๗ 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) พนักงานของเทศบาลเมืองทับกวางมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
2) มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 ชุด  
3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง 

(เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน) 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานของเทศบาลเมืองทับกวางมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
๑๘ 

 

1.1.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
 

 

ลำดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ดา้นการตอ่ต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตผุล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเดน็ที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

ดังนั้น เทศบาลเมืองทับกวางจึงได้กำหนดดำเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตข้ึน เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลเมืองทับกวางมีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต สอดส่อง    
เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการกระทำการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ปลอดทุจริตใน
ที่สุด 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 2) เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงาน
ทั่วไป เฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไป ของ
เทศบาลเมืองทับกวาง จำนวน 250 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต  
 2) นำข้อมูลที่ ได้มาจัดทำเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบที่กำหนด (เช่น แผนพับ                   
จดหมายข่าว วีดิทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 
 3) ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 



  

 
๑๙ 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลติ  
 1) มีการเผยแพร่ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจำนวนอย่างน้อย 3 เรื่องข้ึนไป 
 2) คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไป       
มีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต  
 ผลลัพธ ์
 คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไป                 
เฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๒๐ 

 

ลำดับที่ 5 
 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์ มีคณุธรรม 
2. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจที่สำคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอำนาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและ
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ช้ีให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง หากพนักงานหรือ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์
สุจริต จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด ลดปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้  
 เทศบาลเมืองทับกวาง จึงได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อยกย่องชมเชย หรือให้รางวัล พนักงานหรือบุคลากรที่
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่พนักงานและ
บุคลากรคนอื่นๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน บุคลากร ให้ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริตต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

2) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานโเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรเทศบาลเมืองทับกวาง 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัตงิานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตย์สจุริต  

2) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเชิดชูเกียรต ิ
3) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเผยแพร่ให้บคุลากรให้ทราบ 
4) เชิญชวนให้สำนัก/กองในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสง่บุคลากรในสงักัดที่มีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑเ์พื่อเข้ารับการคัดเลือก 
5) คณะกรรมการพจิารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเชิดชูเกียรตบิุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 

ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สจุริต  
6) ประกาศผลการคัดเลือก  
7) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรต ิ

 8) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น  
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 50,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการเจ้าหน้าที่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีบุคลากรต้นแบบด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
 ผลลัพธ์  
 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 
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1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทกุภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

 1.2.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

ลำดับที่ 6 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest ” 
2. หลักการและเหตผุล 
 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบ
หลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 

จากสถานการณ์ข้างต้น จำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งปลูกฝังองค์ความรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชนส์่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบ
จากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่สำคัญ
สะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา 

ดังนั้น เทศบาลเมืองทับกวาง จึงได้จัดทำโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมข้ึน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน           
ร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ทำให้เกิดเป็นค่านิยมที่จะไม่ยอมรับการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
สว่นรวมได้ 
 2) เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม 
 3) เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชน 
 4) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองทับกวาง  
5. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำคู่มือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบ 
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล 
 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนร่วมได้  
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน 

 ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม และ 
2) ประชาชนมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน 
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ลำดับที่ 7 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจำนวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศต่างๆ  ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติ 
ของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น  และตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๓๒  
อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี  เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  และได้เชิญชวนประชาชนและหน่วยงานต่างๆ  
จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  มาอย่างต่อเนื่องทุกปี  เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้
ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน   
อีกทั้ งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ  ลดมลภาวะเป็นพิษ                     
จากฝุ่นละอองและหมอกควัน 

 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไขถึงฉบบัที่  ๑๔  พ.ศ.๒๕๖๒  ส่วนที่  ๓                            
หน้าที่ของเทศบาล  บทที่   ๒  เทศบาลเมือง  มาตรา ๕๓   ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลเมือง             
มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล (๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐  (๙)  บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี              
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองทับกวาง จึงได้จัดโครงการการมีส่วนร่วม  
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี 
ของชาติ พ.ศ. 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ช่ือ "  รวมใจไทย  ปลูกต้นไม้                
เพื่อแผ่นดิน "  สืบสานสู่  100  ล้านต้น  โดยร่วมกันปลูกต้นไม้  ณ  ศูนย์พักพิงสุนัขและแมว  เพื่อเป็นการ 
ปลุกจิตสำนึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ  และให้ความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว           
ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 

๒.๑ เพื่อเพิ่มพื้นทีส่ีเขียวในเขตเทศบาลเมอืงทบักวาง 
๒.๒ เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมทิัศน์บริเวณสานทีพ่ักพิงสุนัขและแมว และส่งเสริมใหป้ระชาชน  

มีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ทำให้เกิดความร่มรื่นและทัศนียภาพที่สวยงาม 

 

๓. กลุม่เปา้หมาย  รวมจำนวน  ๑๕๐   คน    ประกอบดว้ย 
๓.๑  คณะผูบ้รหิารเทศบาลเมอืงทบักวาง    จำนวน    ๖  คน 

   ๓.๒  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงทบักวาง    จำนวน  ๑๘  คน 
  ๓.๓  พนกังานเทศบาลเมอืงทบักวาง/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง  จำนวน   ๗๖  คน 

๓.๔  กำนันตำบลทบักวาง/ผู้ใหญ่บ้านทกุหมูบ่้าน   จำนวน   ๒๐  คน 
๓.๕  บริษัท  ปนูซเิมนต์ไทย (แก่งคอย)  จำกัด                     จำนวน   ๑๐  คน 
๓.๖  บริษัท  ทีพีไอ  โพลีน  จำกัด  ( มหาชน )     จำนวน     ๖  คน 
๓.๗  บริษัท  ปนูซเีมนต์นครหลวง จำกัด ( มหาชน )   จำนวน     ๖  คน 
๓.๘  บริษัท  เคมีแมน  จำกดั  ( มหาชน )    จำนวน     ๖  คน 
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๔. ระยะเวลาดำเนินงานและสถานท่ีดำเนินงาน 
 เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๖  ณ  สถานที่พักพิงสุนัขและแมว   เทศบาลเมืองทับกวาง   หมู่ที่  ๘   
ตำบลทบักวาง  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบรุี   

๕. วิธีการดำเนนิงาน 
 ๕.๑  จัดทำและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการฯ 
 ๕.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานตามโครงการฯ 
 ๕.๓  ประสานงานกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๕.๔  ดำเนินกิจกรรมปลกูต้นไม ้
 ๕.๕  สรุปผลการดำเนินงานและรายงาน 

 

๖. งบประมาณ 
 100,000 บาท 

๗. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองทบักวาง 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
๘.๑  เทศบาลเมืองทับกวาง  มีพื้นที่สเีขียวเพิ่มมากขึ้น 
๘.๒  สถานที่พกัพิงสุนัขและแมว   เทศบาลเมืองทบักวาง  หมู่ที่  ๘   ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย  

จังหวัดสระบุรี  มีภูมิทัศน์และทัศนียภาพทีส่วยงามร่มรืน่  
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ลำดับที่ 8  

1. ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์แยกขยะ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ด้วยคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ลงมติเห็นด้วยกับแผนแม่บทการ
บริหารจัดการขยะมลูฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) และปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง เกิดจากพฤติกรรมการใช้วัสดุสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่มีการเลือกใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  ไม่มีการคำนึงถึงผลกระทบอันอาจเกิดการใช้วัสดุ เครื่องใช้สอยในครัวเรือนที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นการส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน ให้มีการคัดแยก
ขยะตั้งแต่ต้นทางในระดับครัวเรือนการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์  จะทำให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจ
สภาพปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดข้ึน ซึ่งการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะนอกจากสามารถลดปริมาณขยะจาก
แหล่งกำเนิดลงได้แล้ว  ยังเป็นการสร้างรายได้จากการคัดแยกของเพื่อนำไปขายและการทำปุ๋ยหมักได้อีกด้วย 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไขถึงฉบับที่  ๑๔  พ.ศ.๒๕๕๒  ส่วนที่  ๓หน้าที่ของ
เทศบาล  บทที่  ๒  เทศบาลเมือง  มาตรา  ๕๓ ( ๑ )  ภายใต้กฎหมายเทศบาลเมืองมีหน้าที่รกัษาความสะอาด
ของ    ถนนหรือทางเดิน  และทีท่างสาธารณะรวมทัง้การกำจัดมูลฝอยและสิง่ปฏิกลู และพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึงฉบบัที่  ๓  พ.ศ.๒๕๖๐  หมวดที่  ๓  การกำจัดสิ่งปฏิกลู
และมลูฝอย  มาตรา ๑๘  การเก็บ  ขน  หรือกำจัดสิ่งปฏิกลูโดยหรือมลูฝอยในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินใดให้
เป็นอำนาจของราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น  

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองทับกวาง เห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่อง  
การจัดการขยะมูลฝอย  การดูแลสิ่งแวดล้อม  จึงได้จัดโครงการคัดแยกขยะ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๖ 
วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เรื่องลดปริมาณขยะมูลฝอยต้ังแต่ต้นทางและเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบในอนาคต โดยเฉพาะการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแยกประเภท
ขยะอินทรีย์  ขยะทั่วไป  และขยะอันตราย 
 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายลดปรมิาณขยะมูลฝอยตัง้แต่ต้นทาง 
๒.๒  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรบัการบริหารจัดการขยะมลูฝอยอย่างเป็นระบบในอนาคตโดย 

เฉพาะการเกบ็รวบรวมขยะมลูฝอยแยกประเภทขยะอินทรีย์  ขยะทั่วไป  และขยะอันตราย  
       

๓. กลุม่เปา้หมาย 

๓.๑  นักเรียนในเขตเทศบาลเมอืงทบักวางจาก  ๘  โรงเรียนๆละ ๒๐ คน  จำนวน  ๑๖๐ คน          
๓.๒  ครูในเขตเทศบาลเมอืงทบักวางจาก  ๘  โรงเรยีนๆละ ๑ คน           จำนวน    ๘   คน       
        รวมทั้งสิ้นจำนวน    ๑๖๘  คน 

๔. ระยะเวลาดำเนินงานและสถานท่ีดำเนินงาน 
 เดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ณ  ห้องประชุมช้ัน  ๔  สำนักงานเทศบาลเมอืงทบักวาง 
 
 
 



  

 
๒๗ 

 

๕. วิธีการดำเนนิงาน 
 ๕.๑  จัดทำและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการฯ 
 ๕.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินตามโครงการฯ 
 ๕.๓  ประสานการดำเนินงานกับผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๕.๔  จัดอบรมตามโครงการฯ 

๕.๕  สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผู้บงัคับบัญชารบัทราบ 
 

๖. งบประมาณ 
 80,000 บาท 
๗. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองทบักวาง 
 ๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๘.๑ ร้อยละ  ๘๐  กลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้ารบัการอบรมทราบถึงแนวทางและรปูแบบการรณรงค์คัดแยก
ขยะ ก่อนประเมินผลจากแบบทดสอบหลังการอบรมฯ   

๘.๒ ร้อยละ  ๘๐  กลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้ารบัการอบรมได้รบัการเตรียมความพร้อมสำหรบัการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบในอนาคต โดยเฉพาะการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแยกประเภทขยะ
อินทรีย์  ขยะทั่วไป  และขยะอันตราย 
 ๘.๓  กลุ่มเป้าหมายสามารถเป็นชุมชนปลอดถังขยะได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๒๘ 

 

ลำดับที่ 9 

1. ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙   คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้กำหนดวันให้วันที่  ๑๒  สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ  โดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกปีวันที่ ๑๒  สิงหาคม    
จึงเป็นวันแม่แห่งชาติของประเทศไทย  เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ              
องค์ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖  พรรษา ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๑  รัฐบาลได้กำหนดให้หน่วยงานราชการและภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการ
แสดงความจงรักภักดี ที่พระองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณนานัปการต่อประชาชนและประเทศชาติ เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 

 

ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไขถึงฉบับที่   ๑๓  พ.ศ.๒๕๕๒  ส่วนที่   ๓                           
หน้าที่ของเทศบาล  บทที่  ๒  เทศบาลเมือง  มาตรา  ๕๓ ( ๑ )  ภายใต้กฎหมายเทศบาลเมืองมีหน้าที่รักษา  
ความสะอาดของถนนหรือทางเดิน  และที่ทางสาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองทับกวาง  จึงได้จัดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด                      
ประจำปี  ๒๕๖๑  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๙๐  พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖  และเพื่อให้เยาวชน
และประชาชน ได้ร่วมกันแสดงพลังความสามัคคีทำความสะอาดทางสาธารณะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเยาวชนและประชาชน ได้ร่วมกันแสดงพลังความสามัคคี ทำความสะอาด                       

ทางสาธารณะถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖  พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑   
 ๒.๒  เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้ทำความสะอาดที่ทางสาธารณะร่วมกันเพื่อให้เกิดความ

 สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  
 

๓. เป้าหมาย 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง   กำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน                                    

แพทย์ประจำตำบล  คณะกรรมการชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข นักเรียนในเขตเทศบาลฯ                  
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง  เทศบาลเมืองทับกวาง   รวมจำนวน ๗๐๐  คน 

๔. ระยะเวลาดำเนินงานและสถานท่ีดำเนินงาน 
วันพุธที่ ๘ เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ  วัดหนองผักบุง้ 
 
 
 
 
 



  

 
๒๙ 

 

๕. วิธีการดำเนนิงาน 
  ๕.๑ จัดทำและเสนอโครงการเพื่อขออนมุัติดำเนินงานตามโครงการฯ 
  ๕.๒ แตง่ตั้งคณะกรรมการในการดำเนินตามโครงการฯ 
  ๕.๓ ประสานการดำเนินงานกบัผู้เข้าร่วมโครงการฯ และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๕.๔ จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด 
  ๕.๕ สรปุผลการดำเนินงานและรายงานผูบ้ังคับบัญชารบัทราบ 

 

๖. งบประมาณ 
  100,000 บาท 

 

๗. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองทับกวาง 

๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
๘.๑ กลุ่มเป้าหมายเยาวชนและประชาชน ได้ร่วมกันแสดงพลังความสามัคคี ทำความสะอาด                       

ทางสาธารณะถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙    
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖  พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑   

  ๘.๒  ประชาชนทุกภาคส่วน ได้ทำความสะอาดที่ทางสาธารณะร่วมกัน เพื่อให้ เกิด                
ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๓๐ 

 

ลำดับที่ 10 

1. ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนปลอดถังขยะ 
2. หลักการและเหตผุล/ความเป็นมา 

ด้วยคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ลงมติเห็นด้วยกับแผน
แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) และปัจจุบันปรมิาณขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง เกิดจากพฤติกรรมการใช้วัสดุสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่มีการ
เลือกใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ไม่มีการคำนึงถึงผลกระทบอันอาจเกิดการใช้วัสดุ เครื่องใช้สอย
ในครัวเรือนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นการส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของประชาชน ให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในระดับครั วเรือนการให้ สุขศึกษาประชาสัมพันธ์                
จะทำให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจสภาพปญัหาหรอืผลกระทบที่เกิดข้ึน ซึ่งการส่งเสริมให้มีการคัดแยก
ขยะนอกจากสามารถลดปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิดลงได้แล้ว  ยังเป็นการสร้างรายได้จากการคัดแยก
ของเพื่อนำไปขายและการทำปุ๋ยหมักได้อีกด้วย 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไขถึงฉบับที่  ๑๓  พ.ศ.๒๕๕๒  ส่วนที่  ๓  
หนา้ที่ของ เทศบาล  บทที่  ๒  เทศบาลเมือง  มาตรา  ๕๓ ( ๑ )  ภายใต้กฎหมายเทศบาลเมืองมีหน้าที่
รักษาความสะอาดของ ถนนหรือทางเดิน  และที่ทางสาธารณะรวมทั้งการกำจัดมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล และ
พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ.  ๒๕๕๓  หมวดที่  ๓  การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย  มาตรา ๑๘  
การเกบ็  ขน  หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยหรอืมลูฝอยในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินใดให้เป็นอำนาจของราชการ
ส่วนท้องถ่ินนัน้  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้มเทศบาลเมอืงทับกวาง เห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม  
เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย  จึงได้จัดโครงการชุมชนปลอดถังขยะ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๖            
เพื่อมุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  ณ  ต้นทาง และจัดทำระบบการเก็บและขนขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการ  ๓Rs  และหลักการประชารัฐ   

 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายลดปรมิาณขยะมูลฝอยตัง้แต่ต้นทาง 
๒.๒  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรบัการบริหารจัดการขยะมลูฝอยอย่างเป็นระบบในอนาคต 

โดยเฉพาะการเกบ็รวบรวมขยะมลูฝอยแยกประเภทขยะอินทรีย์  ขยะทั่วไป  และขยะอันตราย 
  ๒.๓  เพื่อให้มีชุมชนนำรอ่งในการปลอดถังขยะ  

       

     ๓. กลุ่มเป้าหมาย 

  จำนวน  ๒  ชุมชน   

๔. ระยะเวลาดำเนินงานและสถานท่ีดำเนินงาน 
  ระหว่างเดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๖ – กันยายน  ๒๕๖๗ 
 
 
 
 



  

 
๓๑ 

 

๕. วิธีการดำเนนิงาน 
  ๕.๑  จัดทำและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการฯ 
  ๕.๒  แต่งตัง้คณะกรรมการในการดำเนินตามโครงการฯ 
  ๕.๓  ประสานการดำเนินงานกับผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๕.๔  ประชุมคณะกรรมการชุมชนหัววังยาวและชุมชนบ้านใหม่  ช้ีแจงแนวทางการดำเนินงาน
โครงการ 
   ๕.๕  อบรมเชิงปฏิบัติการการสง่เสรมิความรู้การจัดการขยะตามหลกั 3R  วิธีการจัดการขยะ
อินทรีย์ 

๕.๖. จัดหาถังขยะอินทรีย์ ให้แก่ชุมชนบ้านใหม่ (ผาเสด็จ) และชุมชนบ้านใหม่ซึ่งเป็นชุมชน
นำร่อง                                   ในการจัดการขยะอินทรีย์ 

  ๕.๗  ดำเนินการรับสมัครประชาชนเข้าร่วมอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.)  
๕.๘  กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ติดป้าย“บ้านน้ีคัดแยกขยะก่อนทิง้” 
๕.๙  สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผู้บงัคับบัญชารบัทราบ 

 

๖. งบประมาณ 
  100,000 บาท 

๗. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองทบักวาง 
      ๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๘.๑ ร้อยละ  ๘๐  กลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้ารบัการอบรมทราบถึงแนวทางและรปูแบบการรณรงค์
คัดแยกขยะ ก่อนประเมินผลจากแบบทดสอบหลงัการอบรมฯ   

๘.๒ ร้อยละ  ๘๐  กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมได้รับการเตรียมความพร้อมสำหรับการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบในอนาคต โดยเฉพาะการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแยก
ประเภทขยะอินทรีย์  ขยะทั่วไป และขยะอันตราย 

  ๘.๓  กลุ่มเป้าหมายสามารถเป็นชุมชนปลอดถังขยะได้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๓๒ 

 

1.2.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ลำดับที่ 11 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จ  
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙  มีพระราชดำรัสช้ีแนะ
แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี  และได้ทรงเน้นย้ำแนวทางพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทาง
สายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจน
ใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต การป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤต และให้สามารถดำรงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ   
  โดยที่ภาวะการณ์ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว  การดำเนินชีวิต  มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ประชาชนโดยทั่วไปมีการรับอารยะธรรมจากต่างประเทศ  
ค่านิยม เทคโนโลยีซึ่งบางอย่างที่ได้รับเข้ามาทำให้เกิดค่านิยมการใช้ชีวิตประจำวันที่ฟุ่มเฟือยเกิดความเสื่อมของ
สังคมและทำให้เกิดปญัหาในสังคม ปัญหาครอบครัว เทศบาลเมืองทับกวางในฐานะองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน
ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชนมากที่สุด  โดยได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2542  มาตรา 16(6)  การส่งเสริม การฝึก และ
ประกอบอาชีพ  (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  (11) 
การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน  ได้จัดทำโครงการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระบรม-
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนได้พัฒนาความรู้ด้านการเกษตร และเกิดทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างเป็นระบบ ตามความเหมาะสมกับบริบท และความต้องการของท้องถ่ิน/ชุมชน ผ่านวิธีการ และ
กระบวนการที่หลากหลาย รู้วิธีการเข้าถึงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ การบริหารจัดการผลผลิตและ  
การตลาด ความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค  ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/
สังคม  เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้  มีความพออยู่พอกินในพื้นที่ที่จำกัด มีภูมิคุ้มกันและปรับระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดีย่ิงข้ึนและยั่งยืน  พร้อมรับในสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส (COVID-19) ปัจจุบันได ้
 
 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจและพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถนำแนวพระราชดำริ  มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันตามหลักการ

พอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ  ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท 
3. เพื่อให้ประชาชนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่าและเกิดรายได้ 
4. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่ 

 

4. กลุม่เปา้หมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง  จำนวน    80  คน 

 



  

 
๓๓ 

 

5. วิธีการดำเนนิงาน 
1. สำรวจข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
2. ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนทราบ และสำรวจผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ 
3. จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติคณะผู้บริหารเทศบาล 
4. ผูบ้รหิารอนุมัติโครงการ 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการเพือ่ดำเนินงานตามโครงการ 
6. ดำเนินงานตามโครงการ 
7. ประเมินผลการดำเนินการ 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
     ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566-2570 
 

7.  งบประมาณดำเนินการ 
  50,000 บาท 

 

8.  ผู้รบัผิดชอบ 
งานพัฒนาชุมชน  ฝ่ายพัฒนาชุมชน  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองทับกวาง 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1. ทำให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ทำให้ประชาชนสามารถนำแนวพระราชดำริ  มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันตามหลักการ

พอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ  ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท 
3. ทำให้ประชาชนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่าและเกิดรายได้ 
4. ทำให้ประชาชนได้มีความรู้การพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๓๔ 

 

1.2.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจรติ และการต่อต้านการทุจริต 
 
 

ลำดับที่ 12 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการยกย่องเชิดชูบคุคลท่ีช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
2. หลักการและเหตผุล 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเรง่รีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทำ
ให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถงึปญัหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลเมืองทับกวาง    
จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทำ
ความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่าน้ันให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและ
คุณธรรม เป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สจุริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 
 3) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มแีบบอย่างที่ดีอันเป็น 
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 หนว่ยงานและบุคคลในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองทับกวาง 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) แตง่ตัง้คณะทำงานยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 2) คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์  
 3) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางตา่งๆ 
 4) คณะทำงานฯ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
 5) ประกาศผลการยกย่องเชิดชูเกียรติหนว่ยงานและบคุคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ และ
เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
 6) ดำเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 
 
 
 
 



  

 
๓๕ 

 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานป้องกัน สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 ผลผลิต 
 จำนวนหน่วยงานและบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
 ผลลัพธ ์
 1) มีหน่วยงานและบุคคลต้นแบบที่ดปีรากฏต่อสังคม 
 2) ประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีขวัญกำลังใจ และมีจิตสำนึกปฏิบัติตนเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม มีความซือ่สัตย์สุจริต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๓๖ 

 

1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 1.3.1 เสรมิสรา้งจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

 

ลำดับที่ 13 
1. ชื่อโครงการ : โครงการประกวดคำขวัญต่อตา้นการทุจรติ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขันทางเศรฐกิจอย่างรุนแรง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ของบุคคล เด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนให้ความรู้ ความเข้าใจในการศึกษา หลักธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข การแข่งขันอย่าง
รุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อ
สังคม ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์

ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมหุ์พร้อม) จึงต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้จักหน้าที่
ของตนและฐานะที่เป็นผลเมืองของประเทศชาติ ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน  ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึ่งประสงค์ และสามารถดำเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข 
 2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ เกิดทักษะในการเรียนรู้อย่างมีความสุข
พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ให้เกิดประโยชนส์งูสุด 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1) นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 106 คน 
  2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 118 คน 
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) ครูและนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดำเนินชีวิตได้อยา่งมีความสุข 
  2) นักเรียนมีความทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ เกิดทักษะในการเรียนรู้อย่างมีความสุข พัฒนา
ศักยภาพในการเรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
5. วิธีดำเนินงาน 
 1) ประชุมผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) เพื่อช้ีแจงโครงการ 
 2) เสนอขออนมุัติโครงการ 
 3) แต่งตั้งคณะกกรรมการดำเนินการ 
 4) ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ วางแผนกิจกรรม 
 5) ดำเนินการตามโครงการ 
 6) ติดตามและประเมินผล 
 7) รายงานการดำเนินงาน 
 
 



  

 
๓๗ 

 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม  2566 - กันยายน 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1) นักเรียนไดข้้าร่วมอบรมและทำกิจกรรมที่ส่งคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอย่างมีความสุข 
 2) นักเรียนได้ประพฤติ ปฏิบัติตน ดำเนินชีวิต และเคารพกฎ เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านระเบียบ 
วินัย ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ และกตัญญกูตเวที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๓๘ 

 

1.3.2 เสรมิสรา้งจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจติสาธารณะ และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 

ลำดับที่ 14 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
มีศาสนาที่ตนนับถือเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจ มาตรา 41 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีสิทธิจัด
การศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรอืทุกระดับ ตามความพร้อมความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถ่ิน 
 เทศบาลเมืองทับกวาง ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนเป็นพลังที่สำคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านจิตใจ 
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี 
ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” ซึ่งเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม 
ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลกนำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ เพื่อเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติในที่สุด  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
 2) เพื่อให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม 
 3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมได้อยา่งมีความสุข 
 4) เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาของเทศบาลในการต่อต้าน
การทุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียน ช้ันอนุบาล 1 -ประถมศึกษาปีที่  6 ของโรงเรียนระบุโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2                       
(จิตรประไพชาเล่ต์) จำนวน 393 คน 
5. วิธีการดำเนินการ 
 1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในการจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมหลักสูตรต้าน
ทุจริตในโรงเรียน 
 2) จัดประชุมคณะทำงานในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการดำเนินงานในการเตรียมความ
พร้อม เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 3) ดำเนินการขออนมุัติดำเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามระเบียบฯ การใช้งบประมาณและพัสดุ
ของสถานศึกษา 
 4) จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดโครงการ 
 5) ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม 



  

 
๓๙ 

 

 6) สรุปติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 8,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
        นักเรียน ช้ันอนุบาล 1  – ประถมศึกษาปีที่  6  ได้รับการอบรมหลักสูตรตามโครงการ               
ร้อยละ 100 
 ผลลัพธ์ 
         1) จำนวนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 นำความรู้ด้านหลักธรรมมา
ปฏิบัติและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/
แบบสอบถามครู) 
         2) เด็ก นักเรียน ได้ซึมซับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาไปใช้ดำเนิน
ชีวิต ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบบันทึก
ความดี) 
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ลำดับที่ 15 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙  มีพระราชดำรัสช้ีแนะ
แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี  และได้ทรงเน้นย้ำแนวทางพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทาง
สายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจน
ใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต การป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤต และให้สามารถดำรงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ   
  โดยที่ภาวะการณ์ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว  การดำเนินชีวิต  มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ประชาชนโดยทั่วไปมีการรับอารยะธรรมจากต่างประเทศ  
ค่านิยม เทคโนโลยีซึ่งบางอย่างที่ได้รับเข้ามาทำให้เกิดค่านิยมการใช้ชีวิตประจำวันที่ฟุ่มเฟือยเกิดความเสื่อมของ
สังคมและทำให้เกิดปญัหาในสังคม ปัญหาครอบครัว เทศบาลเมืองทับกวางในฐานะองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน
ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชนมากที่สุด  โดยได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2542  มาตรา 16(6)  การส่งเสริม การฝึก และ
ประกอบอาชีพ  (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  (11) 
การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน  ได้จัดทำโครงการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระบรม-
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนได้พัฒนาความรู้ด้านการเกษตร และเกิดทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างเป็นระบบ ตามความเหมาะสมกับบริบท และความต้องการของท้องถ่ิน/ชุมชน ผ่านวิธีการ และ
กระบวนการที่หลากหลาย รู้วิธีการเข้าถึงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ การบริหารจัดการผลผลิตและ  
การตลาด ความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค  ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/
สังคม  เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้  มีความพออยู่พอกินในพื้นที่ที่จำกัด มีภูมิคุ้มกันและปรับระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดีย่ิงข้ึนและยั่งยืน  พร้อมรับในสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส (COVID-19) ปัจจุบันได้ 
 
 

3. วัตถุประสงค ์
      1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      2.เพื่อให้ประชาชนสามารถนำแนวพระราชดำริ มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันตามหลักการ
พอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ  ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท 
      3.เพื่อให้ประชาชนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่าและเกิดรายได ้
      4.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
 

4. กลุม่เปา้หมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง  จำนวน    80  คน 
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5. วิธีการดำเนนิงาน 
1. สำรวจข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
2. ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนทราบ และสำรวจผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ 
3. จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติคณะผู้บริหารเทศบาล 
4. ผูบ้รหิารอนุมัติโครงการ 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการเพือ่ดำเนินงานตามโครงการ 
6. ดำเนินงานตามโครงการ 
7. ประเมินผลการดำเนินการ 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
     ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566-2570 
 

7.  งบประมาณดำเนินการ 
  400,000 บาท 

 

8.  ผู้รบัผิดชอบ 
งานพัฒนาชุมชน  ฝ่ายพัฒนาชุมชน  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองทับกวาง 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1.ทำให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      2.ทำให้ประชาชนสามารถนำแนวพระราชดำริ มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันตามหลักการ
พอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท 
      3.ทำให้ประชาชนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่าและเกิดรายได้ 
      4.ทำให้ประชาชนได้มีความรู้การพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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################################################################################# 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
################################################################################# 
2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการดำเนินงาน 

ลำดับที่ 16 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองทับกวาง” 
2. หลักการและเหตผุล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมอืงได้โดยถูกต้องกบัความเปน็จรงิ และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เทศบาลเมืองทับกวาง จึงได้มีศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 2) เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสำหรับประชาชน 
 3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 4) เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มสี่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง
ทับกวาง 
4. กลุ่มเป้าหมาย  
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองทับกวาง 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อดำเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    
 2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 3) จัดต้ังหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 4) จัดทำสื่อประชาสัมพนัธ์เผยแพรบ่ทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งมี
การแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออื่น ๆ 
 5) จัดทำข้อมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ำเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง 
การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับที่กำหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
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 6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมูล หรือรับฟังคำติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ เช่น  
  - มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทำการ  
  - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รบัผดิชอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ
สอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น  
  - มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความ
คิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น  
 7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 9) จัดทำรายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีจำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองทับกวาง  ให้มีข้อมูลที่

ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบสำรวจ

ความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
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2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ 
 

ลำดับท่ี 17 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 
2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนือ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานตา่งๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเมืองทับกวางเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้     
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงดำเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างได้ทุกโครงการและ
กิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 2) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3) เพื่อป้องกันการทุจริตในเทศบาลเมืองทับกวาง 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) บคุลากรของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 2) ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองทับกวาง 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
 2) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชนได้
ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ 
 3) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
 4) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสด ุ
 5) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เช่น 
สังเกตการณ์ ติดตามผลการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 
 6) ประชุมกำกบัติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 



  

 
๔๕ 

 

 7) รายงานผลการดำเนินการ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
  7.1) ผลการดำเนินโครงการ 
  7.2) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
  7.3) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบกำหนด 
  7.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี  
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
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 2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ลำดับที่ 18 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารของเทศบาลเมืองทับกวาง 
2. หลักการและเหตผุล 
 การทุจริตคอรั่ปช่ันเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยเป็นเวลานาน และทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนใน
ปัจจุบัน ทำให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง โดยที่ไม่โปร่งใสและการทุจริตคอรั่ปช่ันนั้น
เกิดข้ึนทั้งภาครัฐ เอกชน และการเมือง ฉะนั้น การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ถือเป็นหน้าที่ของทุกคน
ในสังคมที่ต้องร่วมมือกันในการรายงานข้อมูล การติดตามตรวจสอบ และนำเผยแพร่ต่อสาธารณะ การเอา
ผู้กระทำผิดไปลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม 
 ดังนั้น เทศบาลเมืองทับกวางจึงได้มีการส่งเสริมสิทธิในการรับรู้ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วย 
กิจกรรม “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองทับกวาง” ข้ึนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนได้รับทราบ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนได้รับทราบ 
 2) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานของรัฐ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
5. วิธีดำเนินการ 
 นำข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมาเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้ทราบและเข้าถึงข้อมูลต่างๆ 
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2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
 2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหนา้ท่ีและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร 

 

ลำดับที่ 19 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
เทศบาลเมืองทับกวางด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ               
ความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตผุล 
 เทศบาลเมืองทับกวางเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถ่ิน 
และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้งผู้บริหารมี
ความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มี
การดำเนินการจัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
เทศบาลเมืองทับกวางด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารเทศบาลเมืองทับกวางแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรง่ใส 

2) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของเทศบาลเมืองทับกวางสู่การรับรู้ของสาธารณชน  

3) เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัตกิารปอ้งกันการทุจรติเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรง่ใสของเทศบาล
เมืองทับกวาง 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติต่อผูม้ีอำนาจ 
 2) กำหนดรปูแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
 3) จัดทำประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลกัคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผูบ้รหิาร 
 4) ผู้บริหารกำหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพฒันาหน่วยงาน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัตกิาร
ป้องกันการทจุริตฯ 
 4) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรปูแบบ ช่องทาง ที่กำหนด 
 5) จัดต้ังคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต  
 6) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตฯ  
 7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
 8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต 
 9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกนัการทจุริต 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผูร้ับผิดชอบ  
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 ผลผลิต 
 1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส 
 2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผูบ้รหิาร เพื่อพฒันาหน่วยงาน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัตกิาร
ป้องกันการทจุริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส  
 3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาล                    
เมืองทับกวาง พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ ์
 เทศบาลเมืองทับกวาง มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
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 2.2.2 การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

ลำดับที่ 20 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
2. หลักการและเหตผุล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
 อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้กำหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

เทศบาลเมืองทับกวางเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถ่ิน
เอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน มีการบริหารให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ข้ึน เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมี
ผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองทับกวาง 
2) เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และบุคลากรของเทศบาลเมือง

ทับกวางมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 
4. กลุม่เปา้หมาย 
 ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และบุคลากรของเทศบาลเมอืงทบักวาง 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพือ่ร่วมกันจัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไม่รบั – ไม่ให้” 
 2) จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พรอ้มแนวทางการดำเนนิการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  
 4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
 
 



  

 
๕๐ 

 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผูร้ับผิดชอบ  
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 ผลผลิต 

1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จำนวน 1 ฉบับ 
2) ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และบุคลากรของเทศบาลเมอืงทบักวางดำเนินการตาม

แนวทาง NO Gift Policy  
 ผลลัพธ ์
 ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เรื่องสินบน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๕๑ 

 

ลำดับที่ 21 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองทับกวาง 
2. หลักการและเหตผุล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความสำคัญในการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน โดยการจัดทำ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองทับกวาง”                 
เพื่อปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  
3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองทับกวาง 
4. กลุม่เปา้หมาย 
 เทศบาลเมอืงทบักวาง 
5. วิธีดำเนินการ  
       1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
          2) จัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้ดีข้ึน ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยต้องมี
รายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การ
กำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น  
 3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงช่องทางอื่นๆ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผูร้ับผิดชอบ  
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 ผลผลิต 
 มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรง่ใสของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 ผลลัพธ ์
 เทศบาลเมืองทับกวาง ผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป)  
 
 
 
 
 
 



  

 
๕๒ 

 

ลำดับที่ 22 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สรา้งความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งเทศบาลเมืองทับกวางได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  

ดังนั้น เทศบาลเมืองทับกวาง จึงได้ดำเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือน 
3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
4. กลุม่เปา้หมาย 
 บุคลากรของ เทศบาลเมืองทับกวาง 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบกองการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่
รับผิดชอบกองการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 4) คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการเสนอมา  
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 
 
 
 
 



  

 
๕๓ 

 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผูร้ับผิดชอบ  
 กองการเจ้าหน้าที ่
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 ผลผลิต 
 บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจตอ่ระบบของการเลื่อนข้ันเงินเดือนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80  
 ผลลัพธ ์
 ไม่มีการข้อร้องเรียนในการเลื่อนข้ันเลื่อนเงินเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

 
๕๔ 

 

ลำดับที่ 23 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองทับกวาง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กำหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
รวมทั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้
กำหนดการดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
 ทั้งนี้ เทศบาลเมืองทับกวาง ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการดำเนินการที่
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดทำ “มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของเทศบาลเมืองทับกวาง” 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 2) เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) เพื่อป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของ เทศบาลเมืองทับกวาง 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาล
เมืองทับกวางและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 3) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสด ุและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 4) ปรับปรุงข้ันตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
 6) รายงานผลการดำเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนลดลง 
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ลำดับที่ 24 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทับกวาง 
2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้มี
อำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้มากข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องนำหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง  ทั้งนี้
การเพิ่มข้ึนของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ได้มากข้ึน ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
การให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดทำโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลตอ่ไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 2) เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนของเทศบาล        
เมืองทับกวาง 
 3) เพื่อสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ
เทศบาลเมืองทับกวาง 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองทับกวาง 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  1.4) ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
  1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 2) จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการใน
รูปแบบที่ง่ายและสะดวก 
 3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน  
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4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ อย่างน้อย
ปลีะ 2 ครั้ง 

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

  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 
 15,000 บาท       
8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการเจ้าหน้าที่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
 มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลำดับที่ 25 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักการและเหตุผล 
 ประชาชนในพื้นที่เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ
ในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดข้ึนในพื้นที่มากที่สุด โดยนำแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ 
โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องคำนึงถึงการจัดทำบริการ
สาธารณะที่ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึง
การอนุมัติ อนุญาต และการใช้อำนาจอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องดำเนินการโดยยึดหลกักฎหมาย 
ระเบียบ และคำนึงถึงความถูกตอ้งชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือ
พวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถ่ินกำหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา และอื่นๆ สอดคล้องกับ
มาตรา 8 แห่ง  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้
กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการ
ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลเมืองทับกวางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน 
และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชน
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

3) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ิน 
 4) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบรกิารเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเช่ือมั่นใน
องค์กร  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลเมืองทับกวาง 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดให้มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบต่างๆ ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน เพื่อสร้าง
เกณฑ์มาตรฐานหรือมีเครื่องมือการปฏิบัติงานทีม่ีความเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏิบัติเปน็มาตรฐานเดยีวกัน โปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
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 2) จัดให้มีและปรับปรุงการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ใน
การดำเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  
 3) จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่  จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
 4) จัดให้มีสถานที่สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ำสำหรับผู้
พิการ 
 5) มีการนำระบบออนไลน์ มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน  
 6) จัดให้มีระบบและช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียนที่มปีระสทิธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการ
แก้ไข) กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติและให้บริการโดยไม่เป็นธรรม เช่น ทางหมายเลขโทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์ 
อีเมล์ เว็บไซต์ เป็นต้น 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 สำนักปลัดเทศบาล 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
 ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
 ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๕๙ 

 

ลำดับที่ 26 
 

1. ชื่อโครงการ  : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลเมืองทับกวางเป็นหน่วยงานบรหิารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจ
หน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ทั้งนี้ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มา
ขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันมักจะประสบปัญหาด้านการอำนวย
ความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก            
ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม 
และการให้บริการไม่เป็นระบบ มีการแซงคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือ
เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่
กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความ
จำเป็น และประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้ งนี้               
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น เทศบาลเมืองทับกวาง จึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม 
ให้บริการโดยจัดลำดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการ
ประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสำหรับผู้มาติดต่อราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มา
รับบริการ 
 2) เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบรกิารได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 3) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 4) เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทำการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระทำการประพฤติ มิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองทับกวาง 
 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
 2) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามลำดับคิว 
 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 



  

 
๖๐ 

 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 งานทะเบียน สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการใช้บัตรคิวสำหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับก่อนหลัง สำหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ไม่น้อยว่าร้อยละ 80 ของผู้มาขอรับ
บริการ  
 2) การให้บริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ลดลง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๖๑ 

 

2.2.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 

ลำดับที่ 27 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตผุล 
 เทศบาลเมืองทับกวาง ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการป้องกันการ
ทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบั งเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ดำเนินการจัดทำ                  
“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2566 – 2570)” เพื่อให้เทศบาลเมืองทับกวาง บริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล 
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อยกระดับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองทับกวาง 
2) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองทับกวาง 

4. กลุม่เปา้หมาย 
 เทศบาลเมอืงทบักวาง 
5. วิธีดำเนินการ 
  1) จัดต้ังคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 2) ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อศึกษารปูแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัตกิารป้องกันการ
ทุจริต,วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทจุริต,จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรปูแบบ ช่องทาง ที่กำหนด รวมถึงรายงานการทำ
แผนฯแก่หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบ
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทจุริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (E 
– PlanNACC) ทางเว็บไซตส์ำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เป็นต้น 
 4) ประชุมช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทจุริตฯ 
ให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนฯ ไปสูก่ารปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 5) ปฏิบัตติามแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตฯ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกนัการทจุริตฯ 
 7) รายงานผลการดำเนินการแกผู่้บริหารและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่ 
สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (E – PlanNACC) ทางเว็บไซตส์ำนักงาน ป.ป.ช. 
http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
 8) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผา่นช่องทางต่างๆ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 
 
 



  

 
๖๒ 

 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผูร้ับผิดชอบ  
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองทับกวาง 
พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ ์
 เทศบาลเมืองทับกวางมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๖๓ 

 

2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
 2.3.1 จัดทำข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตยส์ุจริต มี
คุณธรรมจรยิธรรม ใช้ดลุพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  
 

ลำดับที่ 28 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองทับกวาง” 
2. หลักการและเหตผุล 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มี คณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด 
 เทศบาลเมืองทับกวางจึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลง
นามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศบาลเมืองทับกวางกับปลัดเทศบาลเมืองทับกวางและ
หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง และให้มกีารลงนามจัดทำข้อตกลงทกุปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองทับกวาง 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่กำหนด 
 2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลเมืองทับกวาง 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามทีก่ำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน 
โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทำงานได้
ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี ้

1.1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
1.2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตอ่ภารกิจ 
1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 



  

 
๖๔ 

 

1.4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
  1.5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 2) ช้ีแจงสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามตัวช้ีวัด เป็นต้น 
  - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว 
 4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวช้ีวัดที่กำหนด 
 5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 6) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนัก/กองทุกกอง ของเทศบาลเมืองทับกวาง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง 
 ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๖๕ 

 

 2.3.2 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชน รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ท่ีทำการและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น 

ลำดับที่ 29 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัตงิานสำหรับเจ้าหนา้ท่ีเทศบาลเมืองทับกวาง 
2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการบริการ 
สาธารณะแก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไว้เป็นจำนวนมาก โดยบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินผู้ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถ่ินมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานที่หลากหลาย  

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการททำงานที่มี
จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงข้ันตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดทำข้ึน
สำหรับงานที่มีความซับซ้อน มีหลายข้ันตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทำอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด กับใคร 
3) เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ เป้าหมายขององค์กร 
4) เพื่อให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของเทศบาลเมืองทับกวาง 
5. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติงานภารกิจใด 
สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนัก/กองทุกกอง ของเทศบาลเมืองทับกวาง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทำให้การปฏิบัติงาน
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ผลลัพธ์ 

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง 



  

 
๖๖ 

 

2.3.3 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกบัการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือ
การดำเนนิการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชมุชนและ
ประชาชน 

ลำดับที่ 30 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของเทศบาลเมืองทับกวาง 
2. หลักการและเหตผุล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหนา้ที่ต้องทำอีกมากมายใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร 
ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบรกิารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยให้มีอำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน บริหาร
กิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องนำหลักการบริหาร
จัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของ เทศบาลเมืองทับกวาง 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3) เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4) เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลเมืองทับกวาง 
 
 



  

 
๖๗ 

 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ เช่น คำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 4 ฉบับ 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการ เป็นต้น 
 2) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 3) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนัก/กองทุกกอง ของเทศบาลเมืองทับกวาง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการของสำนัก/กองทุกกอง ของเทศบาลเมืองทับกวาง มีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 2) จำนวนข้อร้องเรียนการใหบ้รกิาร/จำนวนเรือ่งร้องเรียนทจุริต ลดลง 
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################################################################################ 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
################################################################################ 
 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
 

ลำดับที่ 31 
 

1. ชื่อโครงการ : การจัดเวทีประชาคม 
2. หลักการและเหตผุล 
 เทศบาลเมืองทับกวางเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและเท่าเทียม 
โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ ความ
คิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลเมืองทับกวางด้วยการจัดทำโครงการจัดเวที
ประชาคมข้ึน เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่
ของเทศบาลเมืองทับกวาง โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในชุมชุน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน อย่างมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการตาม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 2) เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 4) เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 6) เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ชุมชน/หมู่บ้าน/ตำบล ในพื้นที่เทศบาลเมืองทับกวาง 
 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเวทีประชาคม 
 2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วม
ประชุมประชาคม เพื่อกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถ่ินด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ
สถานที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ช้ีนำ และครอบคลุมจำนวนประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่าง
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
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 3) นำผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 4) ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
9. ผลผลติ/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่างเสมอภาค และ
เท่าเทียมกัน   
 ผลลัพธ์  
 1) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถ่ิน 
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3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินงาน 
 

ลำดับที่ 32 
 

1. ชื่อโครงการ : การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – 2570)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6  

 
2. หลักการและเหตผุล 

 ปัจจุบันการติดตามและประเมนิผลนับว่ามีความสำคัญและจำเปน็ต่อการบริหารงานเปน็อย่าง
ยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้อง
กับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาลเมืองทับกวาง      
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจำเป็นต้องมีการ
จัดทำแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่ างๆ       
เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอกีด้วย 

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองทับกวาง  ได้ดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่  3)  พ.ศ. ๒๕61  การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  โดยผู้บริหารเทศบาลเมืองทับกวาง  
ได้แต่งตั้งกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองทับกวาง  เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดทำ
รายงานการติดตามและประเมินผล  โดยมีกองยุทธศาสตร์และงบประมาณทำหน้าที่รวบรวมและจัดทำรายงาน
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบในที่เปิดเผยภายในสบิหา้วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมทุกป ี
3. วัตถุประสงค์ 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า                    
สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ      
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถ่ินของเทศบาลเมืองทับกวางซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพื่ อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ กำหนดไว้               
สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถ่ินตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ       
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองทับกวาง 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองทับกวาง 
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  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถ่ิน  ปลัด/รองปลัด  สำนัก/กอง  ทุกระดับของ
เทศบาลเมืองทับกวาง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ          
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลทับกวาง หรือสังคม
สว่นรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน          
ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณนั้น ๆ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลเมืองทับกวาง  
5. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดทำคำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง 
ตามองค์ประกอบทีร่ะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี ้
  (๑) สมาชิกสภาเทศบาลทีส่ภาทศบาลคัดเลือกจำนวนสามคน 
  (๒) ผู้แทนประชาคมเมืองที่ประชาคมเมืองคัดเลือกจำนวนสองคน 
  (๓) ผู้แทนหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทีผู่้บริหารท้องถ่ินคัดเลอืกจำนวนสองคน 
  (๔) หัวหน้าส่วนการบรหิารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
  (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิทีผู่้บรหิารทอ้งถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึง่คนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก 
หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  ๒. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงทบักวาง เพือ่กำหนด 
แนวทาง วิธีการในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๓. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๔. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ่ผูบ้รหิาร  เพื่อให้
ผู้บริหารเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองทับกวาง และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง 
ทราบในทีเ่ปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นต่อผูบ้รหิาร และปิดประกาศไว้เป็น 
  ๕. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองทับกวางให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสบิวัน 
  ๖. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีละสองครัง้ ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน 
ตุลาคมของทกุป ี
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการ
ต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 ผลลัพธ์ 
 1.มีการแต่งตั้งภาคประชาชน เช่น สมาชิกสภาเทศบาล ประชาคมเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็น
คณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 2. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามผลการดำเนินงานตามกิจก รรม/โครงการต่างๆ ตาม
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
๗๓ 

 

3.2 การรบัฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

 3.2.1 มีกระบวนการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการ ตามอำนาจหนา้ท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามยัของประชาชนในท้องถิ่น 

 3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางท่ี
หลากหลาย 

 3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 

ลำดับที่ 33 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลเมืองทับกวาง 
2. หลักการและเหตผุล 
 เทศบาลเมืองทับกวางเห็นความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์ และ
เรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานบริการสาธารณะและ
การบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จัดทำมาตรการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนข้ึน เพื่อกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและ
เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบ
อย่างทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลเมืองทับกวาง ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2) พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลเมืองทับกวาง 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดต้ังคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 2) คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  2.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
  - กำหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลเมืองทับกวาง
  - กำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
  - กำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา 
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
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  - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
  2.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดทำคู่มือหรือแนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก
จะทำการร้องเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น 
  - กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
  - กำหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส  
  - จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดทำข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนนิการแล้ว
เสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ฯลฯ  
 4) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ เทศบาลเมืองทับกวาง               
ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 6) จัดทำฐานข้อมูลเรื่องรอ้งเรยีน มีการวิเคราะห์และกำหนดกำหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
 7) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 8) คณะทำงานฯ กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการ 
 9) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข                    
ให้ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบ 
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และ
กระบวนการข้ันตอนเรื่องร้องเรียน 
 4) มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรยีน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทาง
ในการตดิตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 5) มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลเมืองทับกวาง ให้สามารถ
ตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่
กำหนดไว้ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลเมืองทับกวาง 
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 3.3 สง่เสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้าน

การทุจริต 
ลำดับที่ 34 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสรมิชุมชนเฝา้ระวังการทุจรติ 
2. หลักการและเหตผุล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวกพ้องดีกว่าส่วนรวม 
การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความ
เสื่อมของจิตสำนึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่
ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็
มักเกิดจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดทำกิจกรรม
ส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิ
ในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการตอ่ต้านการทุจรติให้ภาคประชาชน ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝา้ระวังการทุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองทับกวาง 
5. วิธีดำเนินการ 
  จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่าง  ๆบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการ  เว็บไซต์ของหนว่ยงาน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการตอ่ต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน  
 ผลลัพธ์ 
 การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 



  

 
๗๗ 

 

 
################################################################################ 

มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
################################################################################ 
 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคมุภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 

 

ลำดับที่ 35 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี  
2. หลักการและเหตผุล 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่ ม
มูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเป็นส่วนประกอบ
สำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบตัิงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นข้ันตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่กำหนด โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพื่อจะช่วยให้สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมมีาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง
ทับกวาง เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจนทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 2) เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร 
 3) เพื่อนำผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาส
ของความสำเร็จของงาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรในเทศบาลเมืองทับกวาง 
 
 
 
 



  

 
๗๘ 

 

5. วิธีการดำเนินการ 
 1) จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ
ให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2) สอบทานความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ของเทศบาลเมืองทับกวางให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ
กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน และป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสำเร็จของงาน  และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองทับกวาง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผลลัพธ์ 
 1) มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน 
 3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินลดลงร้อยละ 5 
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4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจดัทำระบบควบคมุภายใน 
 

ลำดับที่ 36 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจดัทำรายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายในของเทศบาลเมืองทับกวาง ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 
2. หลักการและเหตผุล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เปน็เรือ่งๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ ซึ่ งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเปน็องค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สมัฤทธ์ิผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกดิจากการกำหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดข้ึน และพัฒนาให้ระบบ 
การควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กำหนดให้รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2) เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถกูต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 3) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 4) เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลเมืองทับกวาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 
5. วิธีดำเนินการ 

๑. ทบทวนคำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในตาม 
ระเบียบฯ ข้อ ๖ ของเทศบาลเมืองทับกวาง ให้เป็นปัจจบุัน 
  ๒. จัดทำบันทกึข้อความแจ้งเวียนให้สำนัก/กอง ในฐานะส่วนงานย่อยของเทศบาลเมอืงทบักวาง 
ดำเนินการ ดังนี ้
  - ทบทวนและปรับปรงุคำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ข้อ ๖ 
ของสำนัก/กอง ใหเ้ป็นปัจจุบัน 
  - จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ 
เงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ สำหรบังวด 
ปีงบประมาณ (ช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ) ตามแบบ ปค.๑ และ แบบ ปค.๒ ส่งให ้
เลขานุการ (Center) ภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ของทุกป ี
  ๓. เลขานุการ (Center) สรปุเป็นรายงานในภาพรวมของระดับองค์กรและรายงานผลต่อ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกป ี
6. ระยะเวลาการดำเนนิการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบตัิการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 
 ผลลัพธ์ 
 1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
80 ในระดับมาก) 

2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปร่งใส 

3) การทุจริตเทศบาลเมืองทับกวาง ลดลงร้อยละ 5 
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4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 

ลำดับที่ 37 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

2. หลักการและเหตผุล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดตัวช้ีวัดไว้
ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - 
CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้นำผลการประเมิน ITA 
ไปกำหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้
คะแนน 90 คะแนนข้ึนไป  โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กำหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 
ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 
43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 
100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป ซึ่งได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้
การปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็น
หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง      
ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถ่ิน ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถ่ินซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  
 ดังนั้น เทศบาลเมืองทับกวางจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถ่ินเอง จึงกำหนดดำเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองทับกวาง    
เพื่อเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตข้ึนในองค์กร 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองทับกวาง 
2) เพื่อป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดข้ึนในเทศบาลเมืองทับกวาง 

4. กลุม่เปา้หมาย 
 หน่วยงานภายในของเทศบาลเมืองทับกวางทุกหน่วยงาน (สำนักงาน,กองงาน,กลุ่มงาน) 
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5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผูม้ีอำนาจ 
 2) จัดต้ังคณะทำงานเพื่อบรหิารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 3) คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินโครงการที่
อาจก่อให้เกิดการทจุริต  
 4) ดำเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตกุารณ์ความเสี่ยง ระดบั
ความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบรหิารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และช่องทางอื่นๆ  
 5) มีการประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจมาตรการและการดำเนนิการในการบรหิารความเสี่ยงการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงาน หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ใหป้ฏิบัตติามมาตรการการบรหิารความเสี่ยงการทุจริตอย่าง
เคร่งครัด 
 6) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทจุรติ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผูร้ับผิดชอบ  
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต จำนวน 1 ชุด 
 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต อยา่งน้อยจำนวน 3 เรื่อง 
 3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดบัความ
เสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
เทศบาลเมอืงทบักวาง) 
 ผลลัพธ ์
 เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองทับกวางลดลง 
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4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 
 

ลำดับที่ 38 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิน่ 
2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆที่สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถ่ิน
และผู้บริหารท้องถ่ิน โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถ่ินต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่ วนท้ อ ง ถ่ิน  และทำให้ การแก้ ไขปัญหาของประช าชนห รือการพัฒ นาท้ อง ถ่ิน 
ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องล่าช้า 
 ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลและประโยชน์ส่วนรวม 
และแนวทางการปฏิบัตสิำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง และพนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง ได้เพิ่มพูน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 
 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง และพนักงานเทศบาลเมืองทับ
กวางให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่
และบริหารราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง  และพนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 
 
5. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำคู่มือหรือเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลติ 
 1) มีการจัดทำคู่มือหรือเอกสารเกี่ยวกับความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถ่ิน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
 2) ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง และพนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง  มีองค์ความรู้ด้าน
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง และพนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง บริหารราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
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4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร               
ตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

ลำดับที่ 39 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตผุล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
สำคัญที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบตัิงานของฝา่ยบรหิาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
บรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่ความ
โปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและลดการทุจริต 
 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการ
พัฒนาองค์กร  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 
 2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถ่ิน  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
5. วิธีการดำเนินงาน 
 1) จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินใช้สำหรับการประชุม 
 2) ส่งสริมการได้รับเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ 
  
6. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  

 สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอำนาจหน้าที่  และสามารถปฏิบัติภารกิจได้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 

ผลลัพธ์ 
 สมาชิกสภาท้องถ่ินสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ลำดับที่ 40 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณไีด้ทราบ หรือรบัแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของระบุชื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตผุล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลเมืองทับกวาง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนสามารถเสนอ
เรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการจัดการในกรณี
ได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลเมืองทับกวาง 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 2) เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงาน 
 3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลเมืองทับกวาง 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 2) กำหนดกระบวนการข้ันตอนในการดำเนินการร้องเรียน 
 3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการข้ันตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 4) กำหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 5) กำหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระทำผิดการทุจริต 
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 6) กำหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 7) กำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8) จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซตข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี ้ 
  (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน  
  (2) ข้ันตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน  
  (3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ 
  (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ 
และประกาศเผยแพรก่ระบวนการข้ันตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 9) จัดทำข้อมูลเชิงสถิตเิรื่องร้องเรียนการทุจริต 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๘๙ 

 

4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สำหรับผู้
ร้องเรียน 

 

ลำดับที่ 41 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาล
เมืองทับกวาง 
2. หลักการและเหตผุล 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา    
ลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลเมืองทับกวาง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนสามารถเสนอ
เรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการจัด
ให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลเมืองทับกวาง 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สำหรับบุคลากร
และประชาชน 
 2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลเมืองทับกวาง 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า
เว็บไซต์หลักของเทศบาลเมืองทับกวาง (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของ    
ผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) และ
จัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  2) ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 3) ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 4) ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิตเิรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 5) รายงานผลการดำเนินการใหผู้้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบ 



  

 
๙๐ 

 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับ       
ผู้ร้องเรียน 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 


