แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป
(พ.ศ. 2561 – 2564)
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2562 – 2564)

คํานํา
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และการประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐเปนปญหาที่สั่งสมติดตอ
กันมายาวนานตั้งแตอดีตถึงปจจุบันไดสงผลกระทบโดยตรงตอระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความ
มั่นคงของประเทศ รวมถึงภาพลักษณและความเชื่อมั่นตอสายตาของประชาชน โดยเฉพาะองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ มักถูกมองจากประชาชนวาการบริหารราชการของทองถิ่นไมมีความโปรงใส มีการทุจริ ต
คอรรัปชั่นในองคกร ตลอดจนบุคลากรผูปฏิ บัติงานบางสว นใชอํานาจหน าที่ประพฤติโดยมิชอบ เพื่อหา
ผลประโยชนใหแกตนหรือพวกพอง ดังนั้น เพื่อใหระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐ
มีความโปรงใส และมีการดําเนินการถูกตองตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ จะตองมี
การจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความคุมคาของ
การบริหารราชการ โดยตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส
มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการรณรงค และปลูกจิตคานิยมใหประชาชนมี
สวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ และใหผูปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย สุจริต มี
คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหองคกรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งปญหาความเสื่อม
ศรัทธาในการบริหารราชการ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตตามคําสั่งคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยกําหนดใหภาครัฐตองจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงาน ป.ป.ช.
เทศบาลเมืองทับกวาง เห็นวาการดําเนินการดานปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนสิ่งสําคัญที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงกระทํา เพื่อเปนการสรางระบบการบริหารราชการใหมีความโปรงใสและเปน
การสรางความเชื่อมั่นตอสายตาประชาชนที่มีตอการบริหารราชการของเทศบาลเมืองทับกวาง นําไปสูการ
เปน องค กรที่ มีค วามเขม แข็ งในการปอ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต มีร ะบบการบริ ห ารราชการที่ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
เทศบาลเมืองทับกวาง


๑

สวนที่ 1
บทนํา
1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อ
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการ
ปองกันการทุจริตที่มีอยูในปจจุบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญ
เกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจ และขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย
ในการตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได
ดังนี้
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับ
ใชกฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็
เปนอีกโอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให
คนในปจ จุบัน มุงเนน ที่การสรา งความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปน แรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จ ะทํา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจ ริตในปจจุบัน มีรูป แบบที่ซับซอนขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสทีม่ ีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ–จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัย
หนึ่งที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําให
เจาหนาที่ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนน
เปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว
บาปน อ ยลง และมี ค วามเห็ น แก ตั ว มากยิ่ ง ขึ้ น มอบแต ป ระโยชน ส ว นตนเป น ที่ ตั้ ง มากกว า ที่ จ ะยึ ด
ผลประโยชนสวนรวม
7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริต
เปนยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยม
ที่ผิด เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด
ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมาย
ของบานเมือง
การดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตในเทศบาลเมืองทับกวาง
เทศบาลเมืองทับกวาง เปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ มีการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม และตรวจสอบ
การปฏิ บัติ หรื อบริห ารงานของเทศบาล รวมทั้งมีบุคลากรซึ่งสวนมากเปน คนในทองถิ่นที่มีจิตสํานึกรัก
ทองถิ่นของตนเอง และมีความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถิ่น
ดานการปองกันการปราบปรามการทุจริต เทศบาลเมืองทับกวาวง ไดมีการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน ซึ่งนับวาเปนจุดแข็ง นอกจากนี้ยังมีเครือขายตอตานการทุจริตในระดับชุมชนรวมกันกับผูมี
สวนไดเสียในหนวยงาน ดําเนินกิจกรรมรวมกันเพื่อเฝาระวังและแจงเบาะแสเพื่อการปราบปรามการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือวาเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในความมั่นคงของชาติ เปนปญหา
ลําดับตนๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
สวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฎขาวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอ
ระบบการปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลใน
เชิงลบสอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI)
ซึ่ ง เป น เครื่ อ งมื อที่ ใ ช ป ระเมิ น การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น ทั่ ว โลกที่จั ด โดยองค ก รเพื่ อ ความโปร ง ใสนานาชาติ
(Transparency International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูท่ี
35 – 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และ
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อันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนน
ของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดอันดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถ
สะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูงแมวาในชวงระยะที่ผานมา
ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกันการทุจริตไมวาจะเปน การเปน
ประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United Nation Convention
Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คณะกรรมการป อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ตแห งชาติ ไ ด จัด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ช าติ ว า ดว ยการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่ลดนอยถอยลง
สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐานโครงสรางสังคม
ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของ
สังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและพวกพอง
ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวา
การทุจริตคอรรัปชั่นเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยตั้งแตอดีตหรือ
กลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมได
บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ได
กลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยาภาพ ขาดความเขมแข็ง
ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป
พ.ศ.2560 จนถึงป พ.ศ.2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ
ใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของ
รัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกี ยรติภูมิในดานความโปรงใสทั ดเทีย มนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิ สัยทั ศน “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต
(Corruption Perception Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ..ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นไดนั่น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception index : CPI)
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสําคัญ
กับ การบริ ห ารจั ดการที่มี ความโปรงใส สร างคา นิย ม วัฒ นธรรมสุ จ ริต ให เกิ ดในสั งคมอยา งยั่ งยื น จึ งได
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2559

๔
– 2561) เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกัน และปราบปรามการทุจ ริต ผานโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการตางๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง
3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
2) เพื่อยกระดั บจิตสํานึ กรับผิด ชอบในผลประโยชนของสาธารณะของข าราชการฝายการเมือง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถิ่น
3) เพื่ อให ก ารบริ ห ารราชการขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่น เป น ไปตามหลัก บริ ห ารกิ จ การ
บานเมืองที่ดี (Good Governance)
4) เพื่อสงเสริมการมีบทบาทและสวนรวม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) เพื่ อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึ งเครื อขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหง
ผลประโยชนและแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของขาราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม
5 )องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประมิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
5. ประโยชนของการจัดทําแผน
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานทุจริต (Anti-Corruption) จาการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน
2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามรถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
3) ภาคประชาชนมีสว นรว มตั้งแตรว มคิด รว มทํา รว มตัดสิน ใจรวมถึงรว มตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝา
ระวังการทุจริต

๕
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและความรวมมือ
กันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน
*********
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สวนที่ 2

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ภายใตยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2564)
เทศบาลเมืองทับกวาง
ภารกิจ
ตามมิติ

ป 2562 ป 2563 ป 2564
มิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. การสรางสังคม1.1 การสรางจิตสํานึก 1.1.1(1) มาตรการ "สงเสริมการ
ที่ไมทนตอการ และความตระหนักแก ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ทุจริต
บุคลากรทั้งขาราชการ ของเทศบาลเมืองทับกวาง"
การเมืองฝายบริหาร 1.1.2 (1) โครงการฝกอบรมคุณธร 100,000 100,000 100,000
ขาราชการฝายสภา จริยธรรม แกคณะผูบริหาร สมาชิก
ทองถิ่นและฝายประจํา สภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
ขององคกรปกครอง พนักงานจางของเทศบาลเมืองทับกวาง
สวนทองถิ่น
1.1.3 (1) กิจกรรมการประชาสัมพั
การใชแอพพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช.
มาตรา 100 และ 103
1.1.3 (2) มาตรการ "จัดทําคูมือกา
ปองกันผลประโยชนทับซอน"
1.1.3 (3) มาตรการ "ปลูกฝงองค
ความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ
Conflict of Interest"
1.1.3 (4) มาตรการ "ปองกันผล
ประโยชนทับซอนอันเกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ
ในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง"
1.2 การสรางจิตสํานึก 1.2.1 (1) กิจกรรมการจัดทําสื่อ
50,000 50,000 50,000
และความตระหนักแก ประชาสัมพันธรณรงคตอตานการ
ประชาชนทุกภาคสวน ทุจริต
ในทองถิ่น
1.2.2 (1) กิจกรรมปลูกฝง
50,000 50,000 50,000
"จิตสาธารณะ" ใหกับเด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไป
1.2.3 (1) โครงการขับเคลื่อนปรัชญ 50,000 50,000 50,000
เศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ
สํานักปลัด
(งานการเจาหนาที)่

สํานักปลัด
(งานการเจาหนาที)่

กองวิชาการฯ
(งานบริการฯ)

กองวิชาการฯ
(งานนิติการ)

กองวิชาการฯ
(งานนิติการ)

กองวิชาการฯ
(งานนิติการ)

กองวิชาการฯ
(งานบริการฯ)

กองวิชาการฯ
(งานบริการฯ)
กองสวัสดิการฯ
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มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

ป 2562 ป 2563
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
1.3 การสรางจิตสํานึก 1.3.2 (1) มาตรการ "เสริมสรางอง
และความตระหนักแก ความรุดานการตอตานการทุจริต"
เด็กและเยาวชน
1.3.3 (1) โครงการการมรสวนรวม 100,000 100,000
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
1.3.3 (2) โครงการรณรงค
200,000 200,000
คัดแยกขยะ
1.3.3 (3) โครงการรณรงครักษา 100,000 100,000
ความสะอาด
รวม

5 โครงการ
3 กิจกรรม
5 มาตรการ

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

หมายเหตุ
กองวิชาการฯ
(งานนิติการ)

100,000

กองสาธารณสุขฯ

100,000

กองสาธารณสุขฯ

100,000

กองสาธารณสุขฯ
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สวนที่ 2

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ภายใตยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2564)
เทศบาลเมืองทับกวาง
มิติ
2. การบริหาร
ราชการ
เพื่อปองกัน
การทุจริต

ภารกิจ
ตามมิติ

ป 2562
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ
(บาท)
2.1 การแสดงเจตจําน 2.1 (1) มาตรการ "แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ ทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ตอตานการทุจริตของ ของผูบริหาร เทศบาลเมืองทับกวาง"
ผูบริหาร
2.2 มาตรการสราง 2.2.1 (1) มาตรการ "การสรางควา
ความโปรงใสในการ โปรงใสในการบริหารงานบุคคล
2.2.2 (1) การเผยแพรขอมูลขาวสา
ปฏิบัติราชการ
ดานการจัดซื้อจัดจาง
2.2.3 (1) บริการอินเทอรเน็ต
ใชงบประมาณ
Free Wifi
ของสํานักปลัด
2.3 มาตรการใชดุลย 2.3.1 (1) โครงการลดขั้นตอนและ
พินิจและใชอํานาจ ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อ
หนาที่ใหเปนไปตาม ประชาชน
หลักการบริหารกิจการ 2.3.1 (2) กิจกรรม การลดขั้นตอน
บานเมืองที่ดี
และระยเวลาในการปฏิบัติราชการ
เรื่อง การขออนุญาตกอสราง
ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
2.3.2 (1) การออกคําสั่งมอบอํานา
การปฏิบัติราชการ
2.4 การเชิดชูเกียรติ 2.4.1 (1) กิจกรรมการยกยองเชิดชู 50,000
แกหนวยงาน/บุคคล เกียรติหนวยงาน/บุคคลที่มีความ
ในการดําเนินกิจการ ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม
การประพฤติปฏิบัติตน 2.4.2 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคค
ใหเปนที่ประจักษ ที่ชวยเหลือกิจการสาธารณะหรือมี
จิตสาธารณะ
2.5 มาตรการจัดการ 2.5.1 (1) มาตรการ "จัดทําขอตกล
ในกรณีไดทราบ หรือ การปฏิบัติราชการ"
รับแจง หรือตรวจสอบ 2.5.2 (1) มาตรการ "ใหความรวมมื
พบการทุจริต
กับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องคกรอิสระ"

ป 2563 ป 2564
งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
สํานักปลัด

-

-

สํานักปลัด
(งานการเจาหนาที)่

-

-

กองวิชาการฯ
(งานบริการฯ)

ใชงบประมาณ ใชงบประมาณ

กองวิชาการฯ

ของสํานักปลัด ของสํานักปลัด (งานบริการฯ)

-

-

กองคลัง
(งานผลประโยชน)

-

-

กองชาง

-

-

สํานักปลัด

50,000

50,000 สํานักปลัด
(งานการเจาหนาที)่

-

-

สํานักปลัด

-

-

ทุกกอง

-

-

ทุกกอง
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มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

รวม

ป 2562 ป 2563 ป 2564
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2.5.3 (1) มาตรการ "กํากับการ
กองวิชาการฯ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
(งานบริการฯ)
กลาวหาบุคลากรของเทศบาล
เมืองทับกวาง
1 โครงการ
3 กิจกรรม
8 มาตรการ
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สวนที่ 2

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ภายใตยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2564)
เทศบาลเมืองทับกวาง
มิติ
3. การสงเสริม
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน

ภารกิจ
ตามมิติ

3.1 จัดใหมีและเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทาง
ที่เปนการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ ตาม
อํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

ไดทุกขั้นตอน
3.2 การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและตอบ
สนองเรื่องรองเรียน/
รองทุกขของประชาชน

ป 2562 ป 2563 ป 2564
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3.1.1 (1) มาตรการ "ปรับปรุงและ
กองวิชาการฯ
พัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของ
(งานบริการฯ)
เทศบาลเมืองทับกวาง"
3.1.2 (1) กิจกรรม "เผยแพรขอมูล
กองคลัง
ขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ
กองวิชาการฯ
และการรับเรื่องรองเรียนในเว็บไซต"
3.1.3 (1) มาตรการ "การกํากับ
กองวิชาการฯ
ติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสาร
(งานบริการฯ)
ของเทศบาลเมืองทับกวาง
3.1.3 (2) กิจกรรมการเผยแพรขอมู
กองวิชาการฯ
ขาวสารของเทศบาลเมืองทับกวาง
(งานบริการฯ)

3.2.1 (1) การจัดเวทีประชาคมของ ปละ
เทศบาลเมืองทับกวาง"
20,000
3.2.2 (1) มาตรการ "จัดการเรื่อง
รองทุกข/รองเรียน ของเทศบาล
เมืองทับกวาง
3.2.3 (1) มาตรการจัดการเรื่อง
รองทุกข/รองเรียน ของเทศบาล
เมืองทับกวาง
3.3 การสงเสริมให
3.3.1 (1) สงเสริมการมีสวนรวมขอ ปละ
ประชาชนมีสวนรวม
ประชาชนในการบริหารกิจการของ 20,000
บริหารกิจการขององคกร เทศบาลเมืองทับกวาง
ปกครองสวนทองถิ่น
3.3.2 (1) การติดตามและประเมินผ 50,000
แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองทับกวาง
รวม

- โครงการ
5 กิจกรรม
4 มาตรการ

สวนที่ 2

ปละ
20,000
-

ปละ
กองสวัสดิการฯ
20,000 กองวิชาการฯ
กองวิชาการฯ
(งานนิติการ)

-

-

กองวิชาการฯ
(งานนิติการ)

ปละ
20,000

ปละ
กองสวัสดิการฯ
20,000 กองวิชาการฯ

50,000

50,000 กองวิชาการฯ
(งานวิเคราะหฯ)
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ภายใตยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2564)
เทศบาลเมืองทับกวาง
มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

4. การเสริมสราง 4.1 มีการจัดวางระบบ
และปรับปรุง ตรวจสอบภายในและ
กลไกในการ การควบคุมภายใน
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น
4.2 การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
หรือการบริหารราชการ
ตามชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได

4.3 การสงเสริมบทบาท
การตรวจสอบของ
สภาทองถิ่น

4.4 การเสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการทุจริต
รวม

ป 2562 ป 2563 ป 2564
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4.1.1 (1) โครงการจัดทําแผนการ
งานตรวจสอบ
ตรวจสอบภายในประจําป ประจําป
ภายใน
งบประมาณ 2562 - 2565
4.1.2 (1) การจัดทํารายงานการ
กองวิชาการฯ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
(งานวิเคราะหฯ)
ของเทศบาลเมืองทับกวาง ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
4.2.1 (1) มาตรการ "สงเสริมให
สํานักปลัด
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ
(งานการเจาหนาที)่
ดูแลการบริหารงานบุคคล"
4.2.2 (1) การเผยแพรขอมูลขาวสา
กองวิชาการฯ
การดําเนินงานของเทศบาลเมือง
(งานบริการฯ)
ทับกวาง
4.2.3 สงเสริมใหภาคประชาชนมี
กองคลัง(พัสดุ)
สวนรวมในการจัดซื้อจัดจางของ
กองวิชาการฯ
เทศบาลเมืองทับกวาง
4.3.1 (1) โครงการสงเสริมความรู 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัด
ดานกฎหมาย ระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของสําหรับผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถิ่น
4.3.2 (1) กิจกรรมสงเสริมและ
สํานักปลัด
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น
4.4.1 (1) การสงเสริมชุมชนเฝาระว
กองวิชาการฯ
การทุจริต
(งานบริการฯ)
4.4.2 (1) การบูรณาการกับทุก
กองวิชาการฯ
ภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
(งานนิติการ)
2 โครงการ
5 กิจกรรม
2 มาตรการ
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สวนที่ 2

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ภายใตยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2564)
เทศบาลเมืองทับกวาง
มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

4. การเสริมสราง 4.1 มีการจัดวางระบบ
และปรับปรุง ตรวจสอบภายในและ
กลไกในการ การควบคุมภายใน
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น
4.2 การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
หรือการบริหารราชการ
ตามชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได

4.3 การสงเสริมบทบาท
การตรวจสอบของ
สภาทองถิ่น

4.4 การเสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการทุจริต
รวม

ป 2562 ป 2563
ป 2564
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4.1.1 (1) โครงการจัดทําแผนการ
งานตรวจสอบ
ตรวจสอบภายในประจําป ประจําป
ภายใน
งบประมาณ 2562 - 2565
4.1.2 (1) การจัดทํารายงานการ
กองวิชาการฯ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
(งานวิเคราะหฯ)
ของเทศบาลเมืองทับกวาง ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
4.2.1 (1) มาตรการ "สงเสริมให
สํานักปลัด
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ
(งานการเจาหนาที)่
ดูแลการบริหารงานบุคคล"
4.2.2 (1) การเผยแพรขอมูลขาวสา
กองวิชาการฯ
การดําเนินงานของเทศบาลเมือง
(งานบริการฯ)
ทับกวาง
4.2.3 สงเสริมใหภาคประชาชนมี
กองคลัง(พัสดุ)
สวนรวมในการจัดซื้อจัดจางของ
กองวิชาการฯ
เทศบาลเมืองทับกวาง
4.3.1 (1) โครงการสงเสริมความรู 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัด
ดานกฎหมาย ระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของสําหรับผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถิ่น
4.3.2 (1) กิจกรรมสงเสริมและ
สํานักปลัด
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น
4.4.1 (1) การสงเสริมชุมชนเฝาระว
กองวิชาการฯ
การทุจริต
(งานบริการฯ)
4.4.2 (1) การบูรณาการกับทุก
กองวิชาการฯ
ภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
(งานนิติการ)
2 โครงการ
5 กิจกรรม
2 มาตรการ

๑๒

สวนที่ 3
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต

1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชนสุข
แกประชาชนในทองถิ่น
ลําดับที่ 1

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองทับกวาง”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลเมืองทับกวาง ไดประกาศประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองทับกวางไปแลวนั้น โดยได
กําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน
สวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะตองยึดมั่นใน
คานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี, ซื่อสัตยสุจริต
และรับผิดชอบ, ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอนยืน
หยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไมเลือก
ปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมเบียดเบียนขอเท็จจริง,มุงสัมฤทธิ์ของงาน
รักษามาตรฐานมีความโปรงใสและตรวจสอบได,ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขและยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน เทศบาลเมืองทับกวาง
ไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองทับกวาง” เพื่อใหบุคลกรทั้ง
ฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
ไมกระทําการอันใดเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปน เครื่องมือกํา กับความประพฤติของขาราชการที่ส รางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล
3.2 เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล
และเปนเครื่องมือตรวจสอบการทํางานดานตางๆ เพื่อใหเปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3.3 เพื่ อปองกัน การแสวงหาผลประโยชนมิชอบหรือความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจขึ้ นรวมทั้ ง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
4. เปาหมายผลผลิต
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และพนักงานจาง เทศบาลเมืองทับกวาง

๑๓
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เผยแพรประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อใชเปนคานิยมสําหรับองคกร
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และพนักงานจางทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับ
ระเบียบและกฎขอบังคับอื่น ๆ อยางทั่วถึงมีประสิทธิภาพ
6.2 ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล งานการเจาหนาที่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และพนักงานจาง ของเทศบาลเมืองทับกวาง ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองทับกวาง


๑๔
1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
และพนักงานจางของเทศบาลเมืองทับกวาง
2. หลักการและเหตุผล
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2550 มาตรา 278 บั ญ ญั ติ ใ ห มี ป ระมวล
จริยธรรม เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
แตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกัน
เปนหมูคณะอีกอยางที่ขาดไมได คือ คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ
ปฏิบัติอันถูกตอง ดีงามทั้ง กาย วาจา ใจ ตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม ซึ่งบุคลากรทุกคนที่ทํางานรวมกันมี
คุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเชื่อมั่นและไววางใจที่จะ
เขามารับบริการที่องคกรนั้น ๆ
เพื่ อ เป น การเตรี ย มความพร อ มทั้ ง ในด า นคน ได แ ก บุ ค ลากรทั้ ง ข า ราชการการเมื อ งฝ า ยบริ ห าร
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และขาราชการฝายประจํา รวมถึงพนักงานจาง จึงไดจัดทําโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาล
เมืองทับกวางขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการปลูกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต
3.2 เพื่ อ เป น การสร า งจิ ต สํา นึ ก และความตระหนั กในการปฏิ บัติ ร าชการตามอํ านาจหน า ที่ ใ ห เ กิ ด
ประโยชนสุขแกประชาชน
3.3 เพื่อสรางจิตสํานึกและตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
3.4 เพื่อสรางจิตสํานึกและตระหนักที่จะไมกระทําขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีผลประโยชนทับซอน
4. เปาหมายผลผลิต
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาลเมืองทับกวาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
6. วิธีดําเนินการ
จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
และพนักงานจางของเทศบาลเมืองทับกวาง จํานวน 299 คน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

๑๕
8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ 100,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล งานการเจาหนาที่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
ประชาชนผูมารับบริการที่เทศบาลเมืองทับกวาง ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง โดยใชแบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลการประเมินไมต่ํากวารอยละ 70
ผลลัพธ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาลเมืองทับกวาง
เกิดจิตสํานึกที่ดีในการตอตานการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นในหลักประมวลจริยธรรม


๑๖
1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน
ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการประชาสัมพันธการใชแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากปจจุบันมีการใชเทคโนโลยีในการสื่อสารมากขึ้นและใชงานไดอยางรวดเร็ว ทําใหประชาชนและ
บุคคลทั่วไป สามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว ในยุคปจจุบันมีการติดตอสื่อสารกันผานโลกโซเชียล
ทั้ง FACEBOOK, LINE และ Application (แอพพลิเคชั่น) ในการใหประชาชนไดรับทราบและเปนการเผยแพร
อีกชองทางหนึ่ง สามารถรับรูขอมูลไดผานทางระบบมือถือผานทางแอปพลิเคชั่น ถือเปนการรับรูขอมูลไดอยาง
รวดเร็ว
3. วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรความรู ความเขาใจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 100 และมาตรา 103
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ของเทศบาลเมืองทับกวาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
6. วิธีดําเนินการ
ทําบันทึกขอความแจงเวียนประชาสัมพันธการโหลดแอพพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ
103 จากเว็บไซตเทศบาลเมืองทับกวาง ไปยังทุกหนวยงานในองคกร เทศบาลเมืองทับกวาง
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
8. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน งานบริการและเผยแพรวิชาการ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจาง เทศบาลเมืองทับกวาง สามารถโหลดแอพพลิเคชั่น
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103 จากเว็บไซตเทศบาลเมืองทับกวางได


๑๗
1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน
ลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
รัฐบาลภายใตการนําของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
สงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสม ยึดหลักการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุง
และจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐ
ทุกระดับ
ปจ จุ บัน มีห นว ยงานต า งๆ เชน สํ านั กงาน ก.พ. ซึ่ งไดเผยแพร องคค วามรูเ กี่ย วกั บ การป องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ดา น อัน รวมถึงการตอตานการทุจ ริตในองคกร ซึ่งสนับ สนุน ใหห นว ยงานภาครัฐ
ดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตาง ๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ในหนวยงานดวย
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ขางตน เพื่อนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ การ
ปฏิบัติใหเปนกลไกสําคัญที่จะปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอื้อตอการมีผลประโยชนทับซอนของ
เจาหน าที่ในภาครัฐ เทศบาลเมืองทับกวางจึงไดตระหนักและเห็นถึงความสํ าคัญของการจั ดหาคูมือปองกั น
ผลประโยชนทับซอนขึน้ เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนัก
ถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมทั้งเปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษา เพื่อเปนพื้นฐานการปฏิบัติตนใน
การรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให
เทียบเทาระดับมาตรฐานสากลตอไปได
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลเมืองทับกวาง ใหบุคลากรผูปฏิบัติงาน
นําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง
3.2 เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหา
การทุจริตคอรรัปชั่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลเมืองทับกวาง

๑๘
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูล
6.2 จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
6.3 ตรวจสอบความถูกตอง
6.4 จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
6.5 แจกจายใหกับพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ของเทศบาลเมืองทับกวาง
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
ฝายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน


๑๙
1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน
ลําดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 100, 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว
เพื่อลดระบบอุปถั มภในสั งคมไทยใหเจาหนาที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชน สวนบุคคลและประโยชน
สวนรวมออกจากกันได หากเจาหนาที่ของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย
การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบ
หลายปที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม หนวยงานภาครัฐตอง
เรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอมที่จะเขาใจสาเหตุและปจจัยที่นําสูการคอรรัปชั่น เพื่อจะไดหาทาง
ปองกันและปฏิบัติหนาที่ใหหางไกลจากตนเหตุตาง ๆ ที่นําไปสูการทุจริต คอรรับชั่น โดยเฉพาะในเรื่องการ
ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
รวมทั้งใหตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
หรือ เกิ ด เป น ผลประโยชน ทับ ซ อ น ซึ่ งเป น ป ญ หาเชิ งโครงสร างที่เ กี่ย วข องกับ หลายมิติ ทั้ง มิติ ดา นสั งคม
การเมืองและการบริหารที่สําคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารที่ดอยพัฒนา ดังนั้น เทศบาล
เมืองทับกวาง จึงไดจัดทํามาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น
เพื่อสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบคุลากรในการทํางานเพื่อสวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและ
ผลประโยชน สวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญหากขาราชการและพนักงานของเทศบาลขาดจิตสํานึกใน
หนาที่ที่จะปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มีการใชอํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อเอื้ อประโยชนตอตนเอง กลุม พรรค พวกพอง เหนือผลประโยชนสวนรวมยอมสงผลกระทบต อ
สถาบันราชการ และสรางความเสียหายตอประเทศชาติ และประชาชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลเมืองทับกวาง ใหบุคลากรผูปฏิบัติงาน
นําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง
3.2 เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหา
การทุจริตคอรรัปชั่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลเมืองทับกวาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี

๒๐
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูล
6.2 จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
6.3 ตรวจสอบความถูกตอง
6.4 จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
6.5 แจกจายใหกับพนักงาน และลูกจางของเทศบาลเมืองทับกวาง
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน ฝายบริหารงานทั่วไป
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน


๒๑
1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน
ลําดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ปองกันผลประโยชนทับซอนอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ ในสังกัด
เทศบาลเมืองทับกวาง”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอรัปชั่นถือวาเปนปญหาสําคัญตอประเทศ ซึ่งแมจะมีการ
ปรับระบบการบริหารราชการใหทันสมัยและมีการรณรงคจากองคกรของรัฐ องคกรอิสระ และภาคประชาชนมา
โดยตลอดก็ตาม แตทุกฝายก็ตางเห็นพองกันวาการทุจริตคอรัปชันเปนปญหาที่นําไปสูความยากจนและเปน
อุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศอยางแทจริง แตแนวคิดของคนไทยสวนหนึ่งกลับมองวาการทุจริตคอรัป
ชันเปนเรื่องปกติและยอมรับได จึงทําใหคนยินยอมที่จะเสียสละทรัพยสินเงินทองเพื่อซื้อความสะดวก สิทธิพิเศษ
หรือตัดความรําคาญ แมกระทั่งเกิดความคิดสีเทาประเภทกินตามน้ํา หรือมีแนวคิดคานิยมความเชื่อที่วา คนโกง
แตเกงดีกวาคนซื่อแตทํางานไมเปน ซึ่งการกระทําเหลานี้ทําใหสังคมไทยกลายเปนสังคมที่ ยอมรับการคอรัปชัน
หากเจาหนาที่ของรัฐขาดจิตสํานึกที่จะปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มีการใชอํานาจในตําแหนง
หนาที่ราชการของตนดําเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชนตอตนเอง กลุม พรรคพวก เหนือประโยชนสวนรวมยอม
สงผลกระทบตอสถาบันราชการและสรางความเสียหายตอประเทศชาติและประชาชน ดังนั้น หนวยงานภาครัฐ
ควรสรางความตระหนัก และหามาตรการเพื่อปองกันและแกไขปญหา เพื่อนํามาสูการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและ
คานิยมการสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของเจาหนาที่และพนักงานของรัฐในการทํางานเพื่อสวนรวม
ยึดหลักจริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ
ทั้งนี้ กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายปองกันและปราบปราม
การทุจริต และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการหามมิใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติ
หนาที่ห รือใชอํา นาจหนา ที่ในลักษณะที่เ ปนผลประโยชนทับ ซอน รวมไปถึงประมวลจริยธรรมของพนักงาน
เทศบาลเมืองทับกวาง ไดกําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวางปฏิบัติหนาที่โดยใหการยึดถือ
ประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน ซึ่งการปฏิบัติหนาที่โดยมี
ผลประโยชนทับซอนนั้นอาจเปนจุดเริ่มตนของการทุจริต และประพฤติมิชอบหรือการคอรัปชันได
ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติหนาที่อันอาจกอใหเกิดปญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบหรือการคอรัปชันในเทศบาลเมืองทับกวาง จึงควรจัดทําคูมือ“การปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน” เพื่อใหพนักงานเทศบาล พนักงานจาง และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาล
เมืองทับกวางทุกระดับทุกคน รวมไปถึงขาราชการการเมืองฝายบริหาร และขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภา
นําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนมิใหเกิดขึ้นในหนวยงานเทศบาลเมือง
ทับกวาง
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง เขาใจถึงความหมาย ผลกระทบเสียหาย
และบทกําหนดโทษของการปฏิบัติหนาที่อันมีลักษณะเปนผลประโยชนทับซอน
3.2 เพื่อปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือการคอรัปชันในหนวยงานเทศบาลเมือง
ทับกวาง
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3.3 เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวางชวยการสอดสองดูแลพฤติกรรมของเจาหนาที่
เพื่อปองกันมิใหมีการปฏิบัติหนาที่อันเปนผลประโยชนทับซอน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจาง และบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
6. วิธีดําเนินการ
เผยแพรคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน ใหแกเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง
เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน ฝายบริหารงานทั่วไป
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด : จํานวนเรื่องรองเรียนวาเจาหนาที่เทศบาลเรียกรับผลประโยชนหรือทุจริตไมเกิน 5 เรื่องตอป
ผลลัพธ : คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจาง และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง ปฏิบัติหนาที่โดยไมมีผลประโยชนทับซอน/ไมมีปญหาการรองเรียนวา
เจาหนาที่เทศบาลเรียกรับผลประโยชน หรือทุจริตและประพฤติมิชอบ
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต
ลําดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดทําสื่อประชาสัมพันธรณรงคตอตานการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ภายใต บ ริ บ ทของประเทศไทยที่ ต อ งเผชิ ญ ท า มกลางความเปลี่ ย นแปลงในกระแสโลกาภิ วั ฒ น ที่
ปรับเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วและมีความสลับซับซอน ทําใหกระบวนการพัฒนาดานตางๆ ของประเทศ ขาดความ
สมดุลและกอใหเกิดสภาพปญหาที่ตอเนื่องเกี่ยวพันกันหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
นับเปนปญหาที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ฉะนั้นกระบวนการแกไข
ปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการที่จะ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง
ดังนั้น เทศบาลเมืองทับกวาง จึงไดจัดทํา“สื่อประชาสัมพันธรณรงคตอตานการทุจริต” ขึ้น เพื่อสราง
จิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากรของเทศบาล เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลและ
พี่นองชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากรของเทศบาล
เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล และพี่นองชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง
3.2 เพื่อสรางกระแสคานิยมการตอตานการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
แผนพับ จํานวน 2,000 แผน
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลเมืองทับกวาง, โรงเรียนสังกัดเทศบาล, ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง
ศูนยบริการสาธารณสุขในสังกัดเทศบาล และพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ
6.2 เผยแพรสื่อประชาสัมพันธตามพื้นที่ดําเนินการที่ไดกําหนดไว
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2562
8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ 50,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน งานบริการและเผยแพรวิชาการ
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผลลัพธ : บุคลากรของเทศบาลเมืองทับกวาง เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล และพี่นองชาวชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองทับกวาง มีจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริตมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด : รอยละ 20 ของบุคลากรและประชาชนในเขตเทศบาลไดรับรูเกี่ยวกับสังคม ไมทนตอการ
ทุจริต


๒๕
1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ
ลําดับที่ 8
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมปลูกฝง “จิตสาธารณะ” ใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
๒. หลักการและเหตุผล
เปนที่ประจักษวา ความเจริญรุงเรืองทางดานวัตถุในปจจุบัน เปนสาเหตุที่ทําใหสังคมโดยทั่วไปมีคานิยม
ที่ใหความสําคัญในการแสวงหาเงินทอง แสวงหาอํานาจบารมี มากกวาที่จะใหความสําคัญทางดานจิตใจ สังคม
ในปจจุบันจึงกลับเสื่อมโทรมลงอยางเห็นไดชัดเจน ปญหาตางๆ มีมากมาย การปลูกฝงความสํานึกใหกับบุคคล
เพื่อใหมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม จึงควรบังเกิดขึ้นในสังคม ดวยเหตุนี้ในปจจุบัน จึงมีการกลาวถึง
คําวา “จิตสาธารณะ” มากขึ้น เพื่อใหผูคนไดตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสาธารณะมากกวาตนเอง นั่น
หมายถึงวา ทุกคนตองมีการใหมากกวาการรับ เพราะสิ่งเหลานี้ถาสามารถปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนไดตระหนัก
สังคมยอมไดรับแตความสุขอยางแนนอน คําวา “จิตสาธารณะ” จึงมีความสําคัญตอชีวิตและความเปนอยูของ
มนุษยโดยสวนรวม การปลูกฝงความสํานึกกับบุคคลตางๆ ใหมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมหรือ
สาธารณะ จะเปนการสรางคุณธรรม จริย ธรรม ใหเกิดขึ้นกับบุคคลโดยทั่วไป โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
รวมทั้งประชาชนทั่วไป สิ่งเหลานี้เปนเรื่องที่เกิดขึ้นภายในกายของคน “จิตสาธารณะ” มีความสําคัญในการ
ปลูกจิตสํานึกใหผูคนรูจัก การเสียสละ การรวมแรงรวมใจ รวมมือในการทําประโยชนเพื่อสังคมและสวนรวม
ดังนั้น การสรางสังคมคนรุนใหมที่มีคุณภาพ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปลูกฝงจิตสํานึกใหมี “จิตสาธารณะ” อัน
เปนสวนสนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งตอการใหบริการสวัสดิการสังคมอยางยั่งยืน
จิตสาธารณะ (Public mind) หมายถึง จิตสํานึกเพื่อสวนรวม เพราะคําวา “สาธารณะ” คือ สิ่งที่
มิไดเปนของผูหนึ่งผูใด “จิตสาธารณะ” จึงเปนความรูสึกถึงการเปนเจาของในสิ่งที่เปนสาธารณะ ในสิทธิและ
หนาที่ที่จะดูแล และบํารุงรักษารวมกัน เชน การชวยกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอมโดยการไมทิ้งขยะลงในแหลงน้ํา
การดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ เชน หลอดไฟฟาที่ใหแสงสวางตามถนนหนทาง แมแตการประหยัดน้ําประปา
หรือไฟฟาที่เปนของสวนรวมโดยใหเกิดประโยชนคุมคา การใหความชวยเหลือผูตกทุกขไดยากหรือผูที่รองขอ
ความชวยเหลือเทาที่จะทําได
การสรา งจิ ตสาธารณะในสังคมไทยใหเจริญ งอกงามตองอาศัย ระยะเวลาและความตอเนื่องในการ
ดําเนินงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดรับความรวมมือรวมใจจากทุกภาคสวนในสังคม เพื่อรวมกันผลักดันใหมีผล
เกิดขึ้น ทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหกาวสูการเปนสังคมที่มีจิตสาธารณะอยาง
แทจริง
๓. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปลูกฝง “จิตสาธารณะ” ใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
3.2 เพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ไดทราบถึงความสําคัญของจิตสาธารณะ
๓.3 เพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เขาใจการยกตัวอยางการมีจิตสาธารณะในการรับผิดชอบ
ตนเองและสังคม
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๔. เปาหมาย/ผลผลิต
4.๑ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ สามารถอธิบายความสําคัญของจิตสาธารณะได
4.2 เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่ ว ไปในพื้ น ที่ อธิ บ ายและยกตัว อยา งการมีจิ ตสาธารณะในการ
รับผิดชอบตนเอง และตอสังคมได
๕. พื้นที่ดําเนินการ
ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
๖. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธใหความรูเรื่อง “จิตสาธารณะ” ทางสื่อตางๆ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ทั้งทาง
ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ สื่อ Social Medea ตางๆ
6.2 เผยแพรกิจกรรมการทําความดีของกลุมจิตอาสาอื่นๆ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ทางสื่อ Social
Medea ตางๆ
6.๓ จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในคูคลอง ทําความ
สะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะประโยชนตางๆ ในชุมชน
6.๔ จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ใหมีความ
สวยงาม สะอาด รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ
ตลอดจนประชาชนทั่วไป
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ 50,000 บาท
๙. ผูรับผิดชอบดําเนินการ
กองวิชาการและแผนงาน งานบริการและเผยแพรวิชาการ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 เด็ ก เยาวชน และประชาชนทั่ ว ไปในพื้ น ที่ เกิ ดความตระหนั ก และมี ส ว นร ว มในการรัก ษา
ประโยชนสาธารณะ เขารวมกิจกรรมเพื่อสวนรวมตางๆ ของชุมชนเพิ่มมากขึ้น
10.2 เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ มีจิตใจในการรวมกันรักษาสาธารณสมบัติ


๒๗
1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลําดับที่ 9
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป น แนวทางการดํ า เนิ น ชี วิ ต และวิ ถี ป ฏิ บั ติ ท่ี พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีพระราชดํารัสชี้แนะแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด
นานกว า ๓๐ ป และไดทรงเนนย้ําแนวทางพัฒ นาที่ตั้งอยูบ นพื้น ฐานของทางสายกลางและความไมป ระมาท
โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัว ตลอดจนใชความรูและคุณธรรม เปนพื้นฐาน
ในการดํารงชีวิต การปองกันใหรอดพนจากวิกฤต และใหสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแส
โลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ
โดยที่ภาวะการณปจจุบันความเจริญกาวหนาดานเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว การ
ดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพมีการแขงขันคอนขางสูง ประชาชนโดยทั่วไปมีการรับอารยะธรรมจากตางประเทศ
คานิยม เทคโนโลยีซึ่งบางอยางที่ไดรับเขามาทําใหเกิดคานิยมการใชชีวิตประจําวันที่ฟุมเฟอยเกิดความเสื่อมของ
สังคม และทําใหเกิดปญหาในสังคม ปญหาครอบครัว
เทศบาลเมื อ งทั บ กวาง ในฐานะองค ก ารปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ มี ค วามใกล ชิ ด กั บ ประชาชน
ในชุมชนมากที่สุด โดยไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(ขอ 6) ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยยึดแนวทางปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององคพระบาทสมเด็กพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง
รัชกาลที่ 9 มาใชใหคนชุมชนไดปฏิบัติตาม และใหบังเกิดไดในชีวิตประจําวันของทุก ๆ คนดวยการรูจักการใช
ทรัพยากรภายในชุมชน และเล็งเห็นความสําคัญในหลักการและปรัชญาเศรษฐกิจสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา
67 (ขอ 6) และ) ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขององคพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาใชใหคนชุมชนไดปฏิบัติ
ตาม และให บังเกิด ไดในชีวิตประจําวั นของทุก ๆ คน ดว ยการรู จักการใชทรัพยากรภายในชุมชน และเล็งเห็ น
ความสําคัญในหลักการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหประชาชนภายในเขตพื้นที่ไดตระหนัก และเกิดการ
เรียนรูในการพึ่งพาตนเอง มีการดําเนินชีวิตใหอยูอยางพอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียง
กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหทําใหประชาชน เยาวชน ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานของเทศบาลฯ มีความรู
ความเขาใจ ประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําแนวพระราชดําริมาประยุกตใชกับ
ชีวิตประจําวันตามหลักการพอเพียง ความพอดี การใชชีวิตอยางรอบคอบ ไมฟมุ เฟอย ใชชีวิตในความไมประมาท
ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชน มีคุณคาและเกิดรายได
3.2 เพื่อใหประชาชน เด็กและเยาวชน ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานของเทศบาลไดมี
ความรูการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชน เด็กและเยาวชน ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานของเทศบาล จํานวน ๘๐ คน

๒๘
5. พื้นที่ดําเนินงาน
ภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง
6. วิธีการดําเนินงาน
6.1 สํารวจขอมูลในสวนที่เกี่ยวของ
6.2 เขียนโครงการเสนอโครงการ
6.3 ผูบริหารอนุมัติโครงการ
6.4 แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานตามโครงการ
6.5 ประชาสัมพันธใหคณะกรรมการชุมชนทราบ
6.6 ดําเนินงานตามโครงการ
- จัดอบรมภาควิชาการ
- ทัศนศึกษาดูงาน
6.7 ประเมินผลการดําเนินการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
กันยายน ๒๕๖๑ – ตุลาคม ๒๕๖๒
8. งบประมาณ
งบประมาณ 50,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองทับกวาง
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ
ประชาชน เยาวชน ผู บริ หาร และพนักงานเทศบาลฯ ที่ไดเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ และ
สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน และเผยแพรใหประชาชนในชุมชน
ดําเนินตามได


๒๙
1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต
ลําดับที่ 10
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต”
๒. หลักการและเหตุผล
ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 -2560)
มุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชน เพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลัก
เพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Porceptions Index : CPI) ไมนอย
กวารอยละ 50 ในป พ.ศ.2564
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน เทศบาลเมืองทับ
กวาง จึ งไดกํ า หนดแนวทาง/มาตรการเสริ มสรา งองค ความรูด านการทุจ ริต ขึ้น เพื่ อใหส ามารถปรั บ แผน
ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสูการปฏิบัติที่
เปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
2. เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
4. เปาหมายผลผลิต
ขอมูล/ความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพร มากกวา 5 เรื่องขึ้นไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเกี่ยวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการ
ทุจริต เชน กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการปลูกจิตสํานึก
6.2 เผยแพรประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรูใหบุคลากรในสังกัดไดทราบ และถือปฏิบัติอยาง
เครงครัด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

๓๐
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน ฝายบริหารงานทั่วไป
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนขอมูล/องคความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพร



๓๑
1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ
ลําดับที่ 11
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒. หลักการและเหตุผล
มนุ ษย ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน อยางใกลชิด ทั้ งนี้
เพราะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่เอื้ออํานวยประโยชน ใหมนุษยไดรับปจจัยสี่ซึ่งไดแก อาหาร
เครื่องนุงหม ยารักษาโรคและที่อยูอาศัย แตขณะเดียวกันการกระทําของมนุษยเองไดสงผลกระทบตอสภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนื่องจากความจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ของจํานวนประชากร ไดมีผลทําใหเกิดการแกงแยงในการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอยูยิ่งไปกวา
นั้นมนุษยยังไดใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางฟุมเฟอยและไมมีแผนการจัดการ โดยมุงหวังผลกําไร
สูงสุดแตเพียงอยางเดียว จึงมีผลทําใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมและการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้ง
กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมหรือการแพรกระจายของภาวะมลพิษจากขบวนการใชทรัพยากรธรรมชาตินั้น ๆ ดวย
ประเทศไทยซึ่งเปนประเทศกําลังพัฒนาไดมีการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อการเรงรัดการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ โดยขาดความระมัดระวังและคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่
เพียงพอมาโดยตลอด จึงมีผลทําใหปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและการแพรกระจายของ
ปญหามลพิษ ไดทวีความรุนแรงมากขึ้นและมีผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชนจนเห็นไดอยางชัดเจน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองทับกวาง ตระหนักถึงสิ่งแวดลอมของโลกที่เปลี่ยนไป
ประกอบกับวันที่ ๕ มิถุนายนของทุกปเปนวันสิ่งแวดลอมโลก จึงไดจัดโครงการการมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เทศบาลเมืองทับกวาง
รวมกัน
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเปนการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองทับกวาง
๓.๒ เพื่อใหประชาชนไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการปลูกตนไม
๓.๓ เพื่อเปนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเปนการลดภาวะโลกรอน
๔. เปาหมาย
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน
ผูชวยผูใหญบาน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนในชุมชน พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง และผูสังเกตการณ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง
๖. วิธีการดําเนินงาน
๖.๑ จัดทําและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดําเนินงานตามโครงการฯ
๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินตามโครงการฯ
๖.๓ ประสานการดําเนินงานกับผูเขารวมโครงการฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของ

๓๒
๖.๔ ดําเนินกิจกรรมการปลูกตนไมและมอบกลาไม
๖.๕ สรุปผลการดําเนินงานและรายงาน
๗. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณ
งบประมาณ 100,000 บาท
๙. หนวยงานที่รับผิดชอบ
เทศบาลเมืองทับกวาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๑๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๐.๑ เปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองทับกวาง
๑๐.๒ ประชาชนไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการปลูกตนไม
๑๐.๓ เปนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเปนการลดภาวะโลกรอน



๓๓
1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ
ลําดับที่ 12
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการรณรงคคัดแยกขยะ
2. หลักการและเหตุผล
ดวยคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ลงมติเห็นดวยกับแผนแมบทการ
บริห ารจัด การขยะมู ลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเสนอ และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับกระทรวงมหาดไทยจัดทําแผน
แมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) และนายกรัฐมนตรี (พลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา) ไดกลาวในรายการคืนความสุขใหคนในชาติ ซึ่งเผยแพรออกอากาศทางสถานีโทรทัศนรวม
การเฉพาะกิจแหงประเทศไทย เมื่อวันศุกรที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เกี่ยวกับการแกไขปญหาขยะมูลฝอยอยาง
เปนรูปธรรมและไดเรงรัดมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย บูรณาการรวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในการจัดทําแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไรขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ป โดยใช
หลักการ ๓Rs คือ การใชนอย ใชซ้ํา และนํากลับมาใชใหม โดยมีเปาหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยใน
ภาพรวมของประเทศลดลงรอยละ ๕
ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก ไ ขถึ ง ฉบั บ ที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ ส ว นที่ ๓ หน า ที่ ข อง
เทศบาล บทที่ ๒ เทศบาลเมือง มาตรา ๕๓ (๑) ภายใตกฎหมายเทศบาลเมืองมีหนาที่รักษาความสะอาดของ
ถนนหรือทางเดิน และที่ทางสาธารณะรวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๕๓ หมวดที่ ๓ การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย มาตรา ๑๘ การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยหรือ
มูลฝอยในเขตราชการสวนทองถิ่นใดใหเปนอํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้น
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองทับกวาง เห็นความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมเรื่องการ
จั ด การขยะมู ล ฝอย จึ ง ได จั ด โครงการรณรงค คั ด แยกขยะเพื่ อ มุ ง เน น การลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอย ณ
แหลงกําเนิด และจัดทําระบบการเก็บและขนขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีประสิทธิภาพ
ภายใตหลักการ ๓Rs และหลักการประชารัฐ เพื่อตองการสรางจิตสํานึกประชาชนโดยทั่วไป พรอมทั้งจัดหา
วิธีการดําเนินการจัดการเกี่ยวกับขยะ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพพรอมกับเสนอวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกตอง เพื่อ
นําเขาสูขั้นตอนการจัดการขยะที่ถูกตอง
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหกลุมเปาหมายที่เขารับการอบรมทราบถึงแนวทางและรูปแบบการรณรงคคัดแยกขยะกอนทิ้ง
๓.๒ เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางเปนระบบในอนาคต โดยเฉพาะ
การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแยกประเภทขยะอินทรีย ขยะทั่วไป และขยะอันตราย
๔. เปาหมาย
กํานันตําบลทับกวาง ผูใหญบาน กรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง
๕. พื้นที่ดําเนินการ

๓๔
ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง
๖. วิธีการดําเนินงาน
๖.๑ จัดทําและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดําเนินงานตามโครงการฯ
๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินตามโครงการฯ
๖.๓ ประสานการดําเนินงานกับผูเขารวมโครงการฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
๖.๔ ดําเนินกิจกรรมการปลูกตนไมและมอบกลาไม
๖.๕ สรุปผลการดําเนินงานและรายงาน
๗. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณ
งบประมาณ 200,000 บาท
๙. หนวยงานที่รับผิดชอบ
เทศบาลเมืองทับกวาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๑๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๐.๑ รอยละ ๗๐ กลุมเปาหมายที่เขารับการอบรมทราบถึงแนวทางและรูปแบบการรณรงคคัดแยกขยะ
กอนทิ้งประเมินผลจากแบบทดสอบหลังการอบรมฯ
๑๐.๒ รอยละ ๖๐ กลุ มเป าหมายที่เ ขารั บการอบรมไดรับ การเตรีย มความพรอมสําหรับการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยอยางเปนระบบในอนาคต โดยเฉพาะการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแยกประเภทขยะอินทรีย
ขยะทั่วไป และขยะอันตราย



๓๕

1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ
ลําดับที่ 13
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการรณรงครักษาความสะอาด
2. หลักการและเหตุผล
ตั้ ง แต ป พ.ศ. ๒๕๑๙ คณะกรรมการอํ า นวยการสภาสั ง คมสงเคราะห แ ห ง ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ ไดกําหนดวันใหวันที่ ๑๒ สิงหาคม เปนวันแมแหงชาติ โดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นับตั้งแตนั้นเปนตนมาทุกปวันที่ ๑๒ สิงหาคม จึงเปนวันแม
แหงชาติของประเทศไทย เพื่อใหประชาชนทั่วประเทศไดสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณขององคผูทรงเปนแมของ
แผนดินและ รัฐบาลไดกําหนดใหหนวยงานราชการและภาคเอกชน รวมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเปน
การแสดงความจงรักภักดี ที่พระองคทรงมีพระกรุณาธิคุณนานัปการตอประชาชนและประเทศชาติ เพื่อถวายเปน
พระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก ไ ขถึ ง ฉบั บ ที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ ส ว นที่ ๓
หน า ที่ ข องเทศบาล บทที่ ๒ เทศบาลเมื อ ง มาตรา ๕๓ (๑) ภายใต ก ฎหมายเทศบาลเมื อ งมี ห น า ที่ รั ก ษา
ความสะอาดของถนนหรือทางเดิน และที่ทางสาธารณะรวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองทับกวาง จึงไดจัดโครงการรณรงครักษาความสะอาด
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ และเพื่อใหเยาวชนและประชาชน ไดรวมกันแสดงพลังความ
สามัคคีทําความสะอาดทางสาธารณะเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหกลุมเปาหมายเยาวชนและประชาชน ไดรวมกันแสดงพลังความสามัคคี ทําความสะอาดทาง
สาธารณะถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
๓.๒ เพื่อใหประชาชนทุกภาคสวน ไดทําความสะอาดที่ทางสาธารณะรวมกันเพื่อใหเกิดความสะอาด
เปนระเบียบเรียบรอย
๔. เปาหมาย
คณะผู บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งทั บ กวาง กํ า นั น ผู ใ หญ บ า น ผู ช ว ยผู ใ หญ บ า น
แพทยประจําตําบล คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข นักเรียนในเขตเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง เทศบาลเมืองทับกวาง
๕. พื้นที่ดําเนินการ
ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง
๖. วิธีการดําเนินงาน
๖.๑ จัดทําและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดําเนินงานตามโครงการฯ
๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินตามโครงการฯ
๖.๓ ประสานการดําเนินงานกับผูเขารวมโครงการฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
๖.๕ สรุปผลการดําเนินงานและรายงาน

๓๖
๗. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณ
งบประมาณ 100,000 บาท
๙. หนวยงานที่รับผิดชอบ
เทศบาลเมืองทับกวาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๑๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๐.๑ กลุมเปาหมายเยาวชนและประชาชน ไดรวมกันแสดงพลังความสามัคคี ทําความสะอาด
ทางสาธารณะถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
๑๐.๒ ประชาชนทุกภาคสวน ไดทําความสะอาดที่ทางสาธารณะรวมกันเพื่อใหเกิดความสะอาด
เปนระเบียบเรียบรอย


๓๗

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต

2.1 การแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
ลําดับที่ 14
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร เทศบาลเมืองทับกวาง
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว
3 ฉบับ ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ.2560 จนถึงป พ.ศ.2564 ซึ่งมุงไปสูการเปนประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมที่มีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
เพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการ
รับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในปพ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตอง
มีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบันไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งใน
การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐ
จะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้ง
มีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่
จําเปน ตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปน ไปเพื่ อคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ตอง
ยอมรับ วาปญหาการทุจริต ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่ องที่มีคําครหาที่ได สรางความขมขื่นใจใหแก
คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของ
คนทํางานราชการสวนทองถิ่นใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลวเรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกั บคนทํ างานในหนว ยงานราชการอื่ นไดเ ชน เดียวกัน เพียงแต คนทํางานในองคกรปกครองสว นท องถิ่น มี
จํานวนมาก และมากกว าคนทํ างานในหน วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงที่คนทํา งานใน
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ทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางคนทํางานใน
ทองถิ่นจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับคนที่ทํางานในหนวยงานราชการอื่น และมูลคา
ของความเสียหายของรัฐที่คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของ
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการ
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส มี
ความเขม แข็ งในการบริ ห ารราชการตามหลั กการบริ ห ารกิ จ การบา นเมือ งที่ ดีห รือ หลั กธรรมาภิบ าลบัง เกิ ด
ประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุม
พื้นที่ทั่วประเทศตอไป
3. วัตถุประสงค
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลเมืองทับกวาง
4. เปาหมาย
4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
4.3 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลเมืองทับกวาง 4 ป
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองทับกวาง ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
6. วิธีการดําเนินการ
6.1. ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน งานนิติการ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
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- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลเมืองทับกวาง 4 ป จํานวน 1 ฉบับ
ผลลัพธ
- การบริหารราชการของเทศบาลเมืองทับกวางมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของบุคลากร
ในเทศบาลได
- ลําดับขอรองเรียนการดําเนินงานของเทศบาลเมืองทับกวาง


๔๐

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบตั ิราชการ
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง
โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
ลําดับที่ 15
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “การสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล
พนั ก งานเทศบาล ลู ก จ า งประจํ า และพนั ก งานจ า งของเทศบาลเมื อ งทั บ กวาง เป น บุ ค ลากรที่ มี
ความสําคั ญ ตอองค กร โดยการขับ เคลื่อนการพัฒ นางานของเทศบาลเมืองทับ กวางใหมี ศักยภาพ โดยมุ ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกรและประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมา
จากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่
เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานไดดานการพัฒนา
ระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปน
ธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรค
ทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลเมืองทับกวางตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการและการเปดเผยขอมูลขาวสารตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชน
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ดังนั้น
เพื่ อเป น การส งเสริม การพั ฒ นาคุ ณภาพการบริ ห ารงานบุ คคลให มีป ระสิ ทธิ ภ าพ เป น ไปตามหลั กคุ ณ ธรรม
จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใส
ในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองทับกวาง
3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานมีรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได
3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองทับกวางใหมี
ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน
4. เปาหมายผลผลิต
จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาลเมืองทับกวาง จํานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
6. วิธีดําเนินการ
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6.1 กําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคระกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรีที่เกี่ยวของ
6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงาน
6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการบริหารงานบุคคล
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดําเนินงาน
7.ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)
8.งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9.ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล งานการเจาหนาที่
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ตัวชี้วัด
- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ
- เจาหนาที่บริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.1 ผลลัพธ
- ลดขอรองเรียนในการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 90%
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ํากวา
ระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ได
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2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
ลําดับที่ 16
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อจัดจาง
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองทับกวาง มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได การใชจายเงินและการบริหารงานตาง ๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ
แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่เทศบาลเมืองทับกวางจะบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส
และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
ดังนั้น การสรางความโปรงใสในการบริหารการเงินงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการเปนเรื่องที่เทศบาลใหความสําคัญเปนอยางมาก เพื่อปองกันการใชจายงบประมาณที่ไม
สมควร ผิดวัตถุประสงคไมมีประสิทธิภาพ และปองกันการเอื้อประโยชนใหกับพวกพอง รวมทั้งเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อจัดจาง เทศบาลจึงไดดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารดาน
การจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของเทศบาลเมืองทับกวางทุก
โครงการ
๓. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจางรายโครงการ
3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
๓.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ - จัดจาง ของเทศบาลเมืองทับกวาง ทางสื่อตางๆ ไดแก ทางเว็บไซต บอรด
ประชาสัมพันธของเทศบาล หนังสือถึงหนวยงานตางๆ ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติของเทศบาล
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองทับกวาง และชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง
๖. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุจากกองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง ดังนี้
- ประกาศแผนจัดซื้อจัดจาง
- ประกาศการจัดซื้อ - จัดจาง
- ประกาศราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจาง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ - จัดจาง
- ประกาศสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
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6.2 นําขอมูลตามขอ ๑ ที่ไดมาจากกองคลัง เผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางตาง ๆ ไดแก ทาง
เว็บไซตของเทศบาล บอรดประชาสัมพันธของเทศบาล ระบบกระจายเสียงไรสายทางไกลอัตโนมัติของเทศบาล
สงถึงหนวยงานราชการตาง ๆ และเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบดําเนินการ
กองวิชาการและแผนงาน งานบริการและเผยแพรวิชาการ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 เทศบาลเมืองทับกวาง มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง อยางนอย
๓ ชองทาง และเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
และกฎหมายที่เกี่ยวของ
10.2 เทศบาลเมืองทับกวาง มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางครบทุกโครงการ
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2.2.3 สรา งความโปรง ใสในการใหบริ การสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่ อให เ กิด ความพึง พอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ
ลําดับที่ 17
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
บริการอินเทอรเน็ต Free Wifi
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากในปจจุบันนโยบายรัฐบาลในการใหประเทศไทย เปนประเทศไทย 4.0 เพื่อใหประชาชนมีการ
สื่อ สารผ า นระบบอิ น เตอร เ น็ ต โดยทุ ก คนสามารถเข า ถึ งการบริ ก ารผ า นระบบอิ น เตอร เ น็ ต ได อ ย า งทั่ ว ถึ ง
เทศบาลเมืองทับกวางไดคํานึงถึงการใหประชาชนทุกคน สามารถใชบริการอินเตอรเน็ตฟรีไดในเขตสํานักงาน
เทศบาลเมืองทับกวาง โดยสามารถใช ผานเครื่องคอมพิ วเตอร หรื อ เครื่องโนตบุก หรือผานโทรศัพทมือถื อ
Smartphone ซึ่งปจจุบันความนิยมใชอินเตอรเน็ตผานระบบโทรศัพทมือถือ Smartphone จะมีความนิยมเปน
จํานวนมากขึ้น ทางเทศบาลเมืองทับกวางจึงจําเปนตองมีการใหบริการอินเตอรเน็ต Free Wifi ใหกับประชาชน
ทุกคนที่มาใชบริการ
3. วัตถุประสงค
เพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาใชงานอินเทอรเน็ต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนที่มาติดตอราชการในเขตเทศบาลเมืองทับกวางทุกคนที่ตองการใช Free Wifi
5. พื้นที่ดําเนินการ
ภายในสํานักงานเมืองทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
6. วิธีดําเนินการ
การจัดใหมีบริการอินเตอรเน็ต Free Wifi
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2562 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ใชงบประมาณของสํานักปลัด คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
9. ผูรับผิดชอบกิจกรรม
งานบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด : ในผูใชบริการ Free Wifi มีความพึงพอใจในระดับมาก
ผลลัพธ : ประชาชนที่มาติดตอราชการในเทศบาลเมืองทับกวางไดรับ Free Wifi อยางทั่วถึง
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2.3 มาตรการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียด
ที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอนเปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ลําดับที่ 18
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนชน
2. หลักการและเหตุผล
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เป น หน ว ยงานราชการที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาท อ งถิ่ น ให
เจริญกาวหนา การพัฒนารายไดเปนปจจัยสําคัญของการจัดเก็บรายไดตาง ๆ ของทองถิ่น อันไดแกรายไดจาก
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย ภาษีบํารุงทองที่ ฯลฯ ซึ่งกรมการปกครองไดกระจายอํานาจออกมาสูทองถิ่นให
จัดเก็บเอง อันจะนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นโดยการนําเงินภาษีที่จัดเก็บไดเหลานี้ไปพัฒนาดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการใหแกชุมชน ในเขตเทศบาล งานผลประโยชน ไดใหความสําคัญดานการบริการแกประชาชน
ผูมารับบริการ ใหไดรับความพึงพอใจ สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง
ดังนั้ น งานผลประโยชน กองคลัง เห็น วาขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามแนวทางที่
กรมการปกครองได ป ระกาศ เรื่อง กําหนดระยะเวลาแลว เสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๔7 มีห ลายขั้นตอนอีกทั้ง
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ก็มากเกินไป จึงไดกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการขึ้น เพื่อให
ประชาชนที่มารับการบริการ ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และเกิดความพึงพอใจ
3. วัตถุประสงค
3.๑ เพื่ออํานวยความสะดวกในการบริการใหแกประชาชน ใหเกิดความรวดเร็ว ถูกตอง และเกิดความ
พึงพอใจในการรับบริการ
3.๒ เพื่อเสริมสรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรในหนวยงานราชการกับประชาชน
3.๓ เพื่อเปลี่ยนแนวความคิดของประชาชน ในการมาขอรับบริการงานตาง ๆ จากหนวยงานราชการ
3.๔ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงานและ
ประชาชน
3.๕ เพื่อพัฒนาระบบการทํางานของบุคลากรในหนวยงานใหมีความตื่นตัว คลองตัว และรักงานการ
ใหบริการ
4. เปาหมาย /ผลผลิต
ประชาชนที่มาติดตอราชการ งานผลประโยชน ฝายพัฒนารายได กองคลัง
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองทับกวาง ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
6. วิธีดําเนินการ
6.๑ เสนอโครงการ
6.๒ จัดทําบันทึก คําสั่ง แตงตั้งผูรับผิดชอบงาน และผูมีอํานาจในการสั่งการขั้นตน เพื่อลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการดําเนินการ
6.๓ ประชุมชี้แจงในเรื่องใหบริการ โดยแยกเปนงานตาง ๆ ดังนี้
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อยางทั่วถึง

- งานดานการจัดเก็บรายไดภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- งานดานการจัดเก็บรายไดภาษีบํารุงทองที่
- งานดานการจัดเก็บรายไดภาษีปาย
- งานดานการจัดเก็บคาธรรมเนียมมูลฝอย
6.๔ จัดทําแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.๕ ดําเนินงานดานการใหบริการตามขั้นตอนที่กําหนดไว
6.๖ จัดระบบการใหบริการอยางเปนธรรมโดยใชบัตรคิว
6.๗ ประเมินผลการดําเนินการ จากความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการดังนี้
- จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ
- อํานวยความสะดวกดวยความเปนมิตร/ยิ้มแยมแจมใสใหการตอนรับ
- มีหนังสือพิมพและ วารสารใหอานระหวางรอ
- มีโทรทัศนใหดูระหวางรอ
- มีบริการรับถายเอกสารในการติดตองานชําระภาษีฟรี
- บริการน้ําดื่มระหวางรอชําระภาษี

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตั้งแต ๑ พฤศจิกายน ๒๕61 – ๓๐ มิถุนายน ๒๕62
8. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองคลัง งานผลประโยชน ฝายพัฒนารายได
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.๑ ประชาชนที่ มาติ ดตองานผลประโยชน จะไดรั บการบริการที่สะดวก รวดเร็ ว ถูกตอง เปนธรรม
และเกิดความประทับใจในการใหบริการ
9.๒ สามารถเสริมสรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรในหนวยงานราชการกับประชาชน
9.๓ สามารถเปลี่ย นแนวความคิดของประชาชน ในการมาขอรับ บริการงานตาง ๆ จากหนว ยงาน
ราชการ
9.๔ สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงาน
และประชาชน
9.๕ สามารถพัฒนาระบบการทํางานของบุคลากรในหนวยงานใหมีความตื่นตัว คลองตัว และรักงานการ
ใหบริการ


๔๗
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียด
ที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอนเปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ลําดับที่ 19
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ เรื่อง การขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง
หรือรื้อถอนอาคาร
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีโดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมี
การรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ผานมา ไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดีและไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกป นั้น
เพื่อใหการประเมิน บริห ารจั ดการบานเมือ งที่ดี เปน ไปดว ยความเรีย บรอยเกิดประโยชนสู งสุ ด ต อ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง เทศบาลเมืองทับกวาง จึงไดจัดทําโครงการการลด
ขั้น ตอนและระยะเวลาในการปฏิ บัติราชการ เรื่ องการขออนุญ าตกอสราง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารเพื่อ
ตอบสนองความตองการของ ประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมายเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานของเทศบาลเมืองทับกวาง
4.2 ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองทับกวาง
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจาหนาที่ของเทศบาลเมืองทับกวาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองทับกวาง ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําบันทึก คําสั่ง แตงตั้งผูรับผิดชอบงาน และผูมีอํานาจในการสั่งการขั้นตน เพื่อลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการดําเนินการ

๔๘
6.2 จัดทําแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
อยางทั่วถึง
6.3 ดําเนินงานดานการใหบริการตามขั้นตอนที่กําหนดไว
6.4 ประเมินผลการดําเนินการจากความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการดังนี้
- จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ
- อํานวยความสะดวกเปนมิตร/ยิ้มแยมแจมใสใหการตอนรับ
- มีแบบบานมาตรฐานกรมการปกครองบริการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิชอบ
กองชาง เทศบาลเมืองทับกวาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการบริการ
ของเจาหนาที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติงานของบุคลากรมีมาตรฐานชัดเจน โปรงใส วัดผลการดําเนินงานได


๔๙
2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลําดับที่ 20
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
การออกคําสั่งมอบอํานาจการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองทับกวางเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบหนึ่งที่มีอํานาจ
หนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนตามอํานาจหนาที่ไดกําหนดไวตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2596 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และตามกฎหมายที่กําหนดใหเทศบาลตองดําเนินการ ใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆของเทศบาล นั้น มักจะประสบปญหาดานการ
อํานวยความสะดวกในการใหบริการเนื่องจากมีภารกิจมากมาย ไปรวมกับฝายบริหารไมมีการกระจายอํานาจหรือ
มอบหมายอํานาจในการสั่งการ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กองและฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรค
ยิ่งในการใหบริการ ทําใหเกิดการบริการลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการ
กระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ
ดังนั้ น เพื่อใหการบริห ารราชการเปน ไปตามหลักการบริห ารจัดการบานเมืองที่ดีตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการมอบหมายอํานาจหนาที่ของเทศบาลเมืองทับกวาง
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการประชาชน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ
4.เปาหมายผลผลิต
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการประกอบดวย
นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาลและหัวหนาสวน
ราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ
5.พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
6.วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ

๕๐
ถือปฏิบัติ

6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมาย

7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
เทศบาลเมืองทับกวาง สํานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับที่ดีและไดรับความสะดวก และลดการผูกขาด
อํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต


๕๑
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ลําดับที่ 21
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม
2. หลักการและเหตุผล
สังคมปจจุบันมุงเนนความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแกงแยงแขงขันในทุกรูปแบบเพื่อ
บรรลุผลตามความประสงค โดยอาจทําใหขาดการคํานึงถึงความถูกตองชอบธรรมอาจสงผลกระทบตอคุณธรรม
จริยธรรมในจิตสํานึกของผูคนจนเกิดความผิดเพี้ยนไป ทําใหเกิดปญหาขึ้นอยางมากมายในปจจุบันไมวาจะเปน
เรื่องการทุจริตทุกระดับ ทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอื่นๆ
เพื่อเปนการสงเสริมใหคนดีมีจุดยืนในสังคม และเปนตนแบบอยางที่ดีแกคนรุนหลังองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จึงจัดใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกบุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจริต มี
คุณธรรม เพื่อเสริมสรา งขวัญ และกํา ลังใจแกคนดีเหลานั้น ใหรว มมือกัน ในการสรางสรรคสังคมที่ส งบสุขมี
คุณธรรมจริยธรรมเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม เพื่อการปลุกกระแส
การสร างสังคมแหงความดีอ ยา งเป น รูป ธรรม อั น เนื่องมาจากแนวคิด ที่วาความดี ความซื่อ สัตยสุจ ริตและ
คุณธรรมเปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคมสูความสงบสุขรมเย็นรวมกัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพื่อสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางที่ดี
อันเปนกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อสรางสังคมที่สงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมจริยธรรม
3.4 เพื่อรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีคานิยมยกยอง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณคาของการประพฤติป ฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยสุจริ ต
มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
4.เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.2 ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.3 การยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีจํานวน
ไมนอยกวา 10 คน/ป
5.พื้นที่ดําเนินการ
ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง
6.วิธีดําเนินการ
6.1. จัดตั้งคณะทํางานฯ
6.2 ประชุมคณะทํางาน
- กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม
- พิจารณาคัดเลือก

๕๒
6.3 ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติในโอกาสตางๆ
6.4 จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให
เปนที่ประจักษผานทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสาร เว็บไซด สื่อสังคม (Social Media) เปนตน
6.5 เชิญบุคคลที่ไดรับการเชิดชูเกียรติถายทอดประสบการณ แนวคิดใหแกเด็กและเยาวชน ประชาชน
ในชุมชนตามโอกาสตางๆที่เหมาะสม
6.6 จัดทําทําเนียบหนวยงาน/บุคคลที่ไดรับการเชิดชูเกียรติ เผยแพรตอสาธารณชน
7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
8.งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ 50,000 บาท
9.ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล งานการเจาหนาที่
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 จํานวนหนวยงาน/บุคคลที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
10.2 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีคานิยม ยกยอง เชิดชูเกียรติ
และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม


๕๓
2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
ลําดับที่ 22
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ชวยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 ที่บัญญัติใหประเทศ
ไทย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496 มาตรา 50วรรคทาย การปฏิบัติงานตามหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน มาตรา 50(9)
กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาลและ พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(16) กําหนดให
เทศบาลมีอํานาจและหนาที่สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
ดังนั้น เพื่อสงเสริมใหบุคลากรหนวยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยอยางตอเนื่อง
เปนแบบอยางแกประชาชน เทศบาลเมืองทับกวางจึงจัดกิจกรรมยกยอง และเชิดชูผูที่ใหความชวยเหลือกิจกรรม
สาธารณะ หรือมีจิตสาธารณะในกิจกรรมของเทศบาลเมืองทับกวาง โดยการยกยองชมเชยและเพื่อเปนขวัญ
กําลังใจใหประชาชนมีความมุงมั่น ชวยเหลือสังคมและเปนแบบอยางตอบุคคลอื่นในชุมชนตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลเมือง
ทับกวาง
3.2 เพื่อสงเสริมสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง ตระหนักถึงความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม และการมีจิตสาธารณะ
3.3 เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับการยกยองและชื่นชม ใหเปนตัวอยางที่ดีแก
สาธารณชนตอไป
4. เปาหมาย
4.1 ประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง
4.2 ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลเมืองทับกวาง
5. สถานที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองทับกวาง ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
6.2 ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อคัดเลือกบุคคลผูเขารวม
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
6.3 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
6.4 ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับการยกยองและชื่นชม ใหเปนตัวอยางที่ดีของ
สาธารณชนตอไป
6. สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา

๕๔
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองทับกวาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อใหเปนแบบอยางกับประชาชน



๕๕
2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ขอตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหวางบุคลากรในองคกร ใหปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซี่อสัตยสุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี
ลําดับที่ 23
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ
มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองทับกวาง มีอํานาจหนาที่ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถิ่น และการใชจาย
งบประมาณในการดําเนินกิจการตาง ๆ เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด ดังนั้น การดําเนินการบริหาร
จัดการตางๆ ตองคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหการบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไมเกิดปญหาขอครหา
ในทางทุจริตหรือดําเนินการไมโปรงใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมาก
เกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงาน
และการรับสิ่ งของตาง ๆ ที่เอื้อใหเ กิดการทุจริต ดังนั้น วิธี การบริหารจัดการภายในขององคกรที่นําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่
ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายใน
องคกรของผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตอง
สรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการ
สรางแนวรวมในการตอตานการทุจริต อันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการ
ทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น เทศบาลเมืองทับกวาง จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนด
แนวทางในการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อเปนการ
พัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกร ที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานให
สูงขึ้น
๓. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหสํานัก/กอง ของเทศบาลเมืองทับกวาง นําไปยึดถือมาตรการและนําไปปฏิบัติ
๓.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในเทศบาลเมืองทับกวาง
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองทับกวาง

๕๖
๖. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดขอตกลงระหวางบุคลากรในการปฏิบัติราชการใหเปนไปตาม “ประกาศหลักเกณฑเกี่ยวกับ
จริย ธรรมของพนั กงานเทศบาล ลูก จา งประจํา และพนัก งานจา ง” ลงวั น ที่ ๑๘ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘ และ
“ประมวลจริยธรรมของขาราชการ เทศบาลเมืองทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙”
6.2 ประกาศใหบุคลากรในองคกรถือปฏิบัติ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ
6.3 จัดกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักในการปฏิบัติตามขอตกลงอยางนอย ๒ ครั้งตอป
6.4 กํากับติดตามมาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
6.5 รายงานตอผูบริหาร เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคเปนขอมูลในการดําเนินการปรับปรุงขอตกลง
ปฏิบัติราชการในปตอไป
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบดําเนินการ
สํ า นั ก ปลั ด เทศบาล กองวิ ช าการและแผนงาน กองคลั ง กองการศึ ก ษา กองสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดลอม กองชาง และกองสวัสดิการสังคม
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ขอตกลงระหวา งบุคลากรในการปฏิบัติราชการใหเปนไปตาม “ประกาศหลักเกณฑเกี่ย วกับ
จริ ยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง” ลงวัน ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และ
“ประมวลจริยธรรมของขาราชการ เทศบาลเมืองทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙”
10.2 ลดขอรองเรียนของบุคลากรในเทศบาลเมืองทับกวางเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต


๕๗
2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลําดับที่ 24
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
๒. หลักการและเหตุผล
กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท
ไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทยทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ กํากับดูแลให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัด และมีประสิทธิภาพเปนไปตาม
อํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย
กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการทุจริตจะ
เกี่ยวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมาย ระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพื่อใหนักการเมือง
ทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตาง ๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานทั้งสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
เปนองคกรที่มีหนาที่สําคัญ
ดังนั้น เทศบาลเมืองทับกวาง จึงมีมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องคกรอิสระ” ขึ้น เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่
ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
๓. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น กลไกการตรวจสอบจากหน ว ยงานภาครั ฐ และองค ก รอิ ส ระ ที่ มี ห น า ที่
ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
3.2 เพื่อที่เทศบาลเมืองทับกวางจะไดกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการรับการตรวจสอบ ประเมินจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของอยางชัดเจน
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองทับกวาง จากหนวยงานภาครัฐและ
องคกรอิสระ เปนไปอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองทับกวาง
๖. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบ ในการใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ ทั้งจากผูกํากับดูแล
และองคกรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป
หรือคณะทํางาน LPA
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- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
- การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตในหนวยงาน
6.2 รายงานผลการใหความรวมมือใหผูบริหารทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบดําเนินการ
สํ า นั ก ปลั ด เทศบาล กองวิ ช าการและแผนงาน กองคลั ง กองการศึ ก ษา กองสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดลอม กองชาง และกองสวัสดิการสังคม
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เทศบาลเมืองทับกวาง ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระเปนอยางดี



๕๙
2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
ลําดับที่ 25
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “กํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรของเทศบาลเมืองทับกวาง”
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองทับกวาง มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปด
โอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองทุกข รองเรียน การแจงเบาะแส การเสนอขอคิดเห็นอยางเปนอิสระ
ไดในช องทางตาง ๆ ที่ทางเทศบาลจัดไวให ไดแก เว็บ ไซต เฟชบุค ไลน โทรศัพท ตูรับฟงความคิดเห็น ณ
สํานักงานเทศบาล ทางไปรษณีย หรือมาดวยตนเอง
เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนได อยางมีป ระสิทธิภาพ จึงไดจั ดทํ ามาตรการกํ ากับ การดําเนิน การเกี่ย วกับ เรื่องรองเรียนกลาวหา
บุคลากรของเทศบาลเมื องทับ กวาง เพื่อ ให เจ าหนา ที่ที่เ กี่ย วข องดํา เนิ น การได อย างรวดเร็ว ตรงไปตรงมา
ตรวจสอบได สรางความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายใหแกประชาชน
๓. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
3.2 เพื่อใหมีมาตรการในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนอยางเปนระบบตามขั้นตอน สอดคลองกับ
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
มาตรการ “กํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรของเทศบาลเมืองทับกวาง”
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองทับกวาง
๖. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดผูรับผิดชอบงานดําเนินการ สอบสวนขอเท็จจริง การติดตามหลักฐาน การสืบพยาน
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางยุติธรรม ถูกตอง โปรงใส
6.2 กําหนดมาตรการ กํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในเทศบาลเมืองทับ
กวาง ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม ในขั้นตอนตางๆ ดังนี้
- กระบวนการขั้นตอนการลงโทษ
- กระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง ตรวจสอบผูกระทําความผิด
6.3 กํากับติดตามการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในเทศบาลเมืองทับกวาง
6.4 เผยแพร มาตรการ “กํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในเทศบาลเมือง
ทับกวาง” ใหสาธารณชนทราบ
6.5 รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการ “กํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกลาวหา
บุคลากรในเทศบาลเมืองทับกวาง” ใหผูบริหารทราบ

๖๐
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบดําเนินการ
กองวิชาการและแผนงาน งานบริการและเผยแพรวิชาการ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของสํานัก/กอง ดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียน
ของเทศบาลเมืองทับกวาง ตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลเมืองทับกวาง โดยปฏิบัติตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของอยางถูกตอง
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มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
3.1.1 การจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
ลําดับที่ 26
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองทับกวาง”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนตรวจดูได เทศบาลเมืองทับกวาง จึงจัดใหมีการจัดตั้งศูนย
ขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองทับกวาง โดยรวบรวมขอมูลขาวสารของราชการ รวมทั้งขอมูลที่เห็นวาจะเปน
ประโยชนตอประชาชน ณ สํานักงานเทศบาลเมืองทับกวาง บริเวณชั้น ๑ เพื่อใหประชาชนสามารถคนหาขอมูล
ขาวสารของราชการไดดวยตนเอง แตหากมีขอขัดของหรือไมสามารถหาขอมูลขาวสารที่ตองการไดหรือตองการ
ขอมูลอื่นใดที่ไมไดจัดไวในศูนยเทศบาลเมืองทับกวาง ก็ไดมีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบใหคําปรึกษาแนะนํา
และมีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับประชาชน โดยติดตั้งระบบ WI FI ไว ณ บริเวณอาคารสํานักงานเทศบาลเมือง
ทับกวาง รวมทั้งดําเนินการปรับปรุงขอมูลขาวสารใหครบถวนและเปนปจจุบันอยูเสมอเพื่อใหประชาชนภายใน
เขตเทศบาลไดใชบริการโดยไมเสียคาบริการ
๓. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร อันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน
3.2 เพื่อใหเทศบาลเมืองทับกวางมีหนวยงานประชาสัมพันธ เปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน
3.3 เพื่อจัดแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาที่ตอสาธารณชน
3.4 เพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาล
เมืองทับกวาง
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
การปรับ ปรุงและพัฒ นาขอมูล ขาวสาร ของศูน ย ขอมูล ขาวสารเทศบาลเมืองทับ กวาง ใหมีขอมู ล
ครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองทับกวาง
๖. วิธีดําเนินการ
6.1 แต งตั้ ง “คณะทํา งานปรับ ปรุงและพัฒ นาศูน ยขอมูล ขาวสารของเทศบาลเมืองทับ กวาง” เพื่อ
ดําเนินการใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ใหครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ
6.2 แตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองทับกวาง
6.3 จัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทอํานาจหนาที่ของเทศบาลเมือง ในการใหบริการประชาชน

๖๒
6.4 จัดทําขอมูลแสดงการดําเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อเผยแพร
ตอสาธารณชน ผานชองทางตางๆ ของเทศบาลอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ
6.5 ปรับปรุงระบบการใหขอ มูลการดําเนินงานของหนวยงาน ผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ หรือระบบ
Call Center
๖.6 จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป
6.7 จัดทํารายงานผลสถิติผูมารับบริการ รวมทั้งขอเสนอแนะในการใชบริการ และสรุปผลเสนอผูบริหาร
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบดําเนินการ
กองวิชาการและแผนงาน งานบริการและเผยแพรวิชาการ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสาร ของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองทับกวาง
ใหครบถวน ถูกตอง เปนไปตามแหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเปนปจจุบัน
10.2 มีจุดประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และมีเจาหนาที่ประจําคอยใหคําแนะนําปรึกษา
10.3 มีชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารหลากหลายชองทาง คือ สื่อสิ่งพิมพตางๆ
ทางระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ทางสื่อสังคมออนไลน ปายประชาสัมพันธตางๆ
10.4 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ
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3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบี ย บ กฎข อ บั ง คั บ ที่ กํ า หนดให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ต อ งเผยแพร ใ ห ป ระชาชนทราบและ
ตรวจสอบได
ลําดับที่ 27
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “เผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และการรับเรื่องรองเรียน ในเว็บไซต”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลเมืองทับกวางไดยึดหลักการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานและตองการใหประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไดโดยสะดวก ไดรับทราบกิจกรรมของเทศบาลฯ สามารถตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเทศบาลฯได รวมทั้งตองการอํานวยความสะดวกโดยการเปดชองทางรองทุกขใหประชาชน
สามารถรองเรีย น รองทุกขผา นเว็บ ไซต และแอพพลิเคชั่น เทศบาลเมืองทับ กวางจึงไดดําเนินกิจ กรรมการ
เผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ ในเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสาร และเว็บไซตเทศบาลเมืองทับ
กวาง พรอมทั้งรับเรื่องรองทุกข รองเรียน ผานเว็บไซตเทศบาลเมืองทับกวางและแอพพลิเคชั่น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชน สามารถเขาดูกิจกรรมของเทศบาลฯ รวมทั้งขอมูลขาวสารดานการเงิน
การคลังและพัสดุของเทศบาลฯไดผานเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสาร และเว็บไซตเทศบาลเมืองทับกวาง
3.2 เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเทศบาล
3.3 เพื่ออํานวยความสะดวกในการเปดชองทางใหประชาชนรองเรียนผานเว็บไซตเทศบาล
เมืองทับกวาง
4 เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ดําเนินการเผยแพรและปรับปรุงขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ ใหเปนปจจุบัน
อยูเสมอ
4.2 รับเรื่องรองทุกข รองเรียน ประสานแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ และแจงผลการดําเนินงานให
ผูรองทราบผานทางเว็บไซตเทศบาลเมืองทับกวาง
5 พื้นที่ดําเนินการ
เว็บไซตเทศบาลเมืองทับกวาง
6 วิธีดําเนินการ
6.1 เรื่องเผยแพรและปรับปรุงขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ
- ประสานขอขอมูล
- นําลงเว็บไซตเพื่อเผยแพร
6.2 เรื่องรับเรื่องรองเรียน รองทุกข
- เปดชองทางรับเรื่องรองเรียน รองทุกขผานทางเว็บไซตเทศบาล
- รับเรื่องรองเรียน รองทุกข
- ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
- แจงผูรองเรียน รองทุกขทราบผลดําเนินการผานทางเว็บไซตเทศบาล
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7 ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
8 งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
9 ผูรับผิดชอบ
งานบริการและเผยแพรวิชาการ งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน และกองคลัง
เทศบาลเมืองทับกวาง
10 ตัวชี้วัด
มีผูเขาดูขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุไดสะดวกขึ้นประชาชน มีชองทางรองเรียน
รองทุกขไดสะดวกมากขึ้น
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3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบี ย บ กฎข อ บั ง คั บ ที่ กํ า หนดให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ต อ งเผยแพร ใ ห ป ระชาชนทราบและ
ตรวจสอบได
ลําดับที่ 28
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ
มาตรการ “การกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองทับกวาง”
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองทับกวางมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการ
จัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตาง ๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การที่
เทศบาลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
ดังนั้น เพื่อสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองทับกวางได จึงไดจัดทํามาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของ
เทศบาลขึ้ น เพื่อกํ ากับใหสํานัก/กอง ที่รับผิดชอบจัดใหมีการเผยแพรขอมูลข าวสารให เปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดไว รวมทั้งจัดใหมีการปดประกาศเผยแพรขอมูลขาวสาร ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนตอประชาชน เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาล
๓. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อกํากับติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ กฎขอบังคับที่กําหนดไว
3.2 เพื่อกํากับติดตามใหสํานัก/กอง ที่เกี่ยวของ เผยแพรขอมูลใหบริการตาง ๆ กฎเกณฑ
ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานที่บริการอยางชัดเจน
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 กํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของสํานัก/กอง ที่เกี่ยวของใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการ กฎขอบังคับที่กําหนด
4.2 กํากั บติด ตามสํานัก/กอง ที่เ กี่ยวของใหปด ประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารที่เ กี่ยวข องกั บการ
ปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนตอประชาชน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองทับกวาง
๖. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาล
เมืองทับกวาง

๖๖
6.2 ประชุมคณะทํางานจัดทํามาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาล
เมืองทับกวาง เพื่อรวมกันกําหนดแนวทางการทํางาน ดังนี้
6.2.1 กําหนดมาตรการเพื่อการกํากับติดตามสํานัก/กอง ที่เกี่ยวของใหเผยแพรขอมูลขาวสารของ
เทศบาลเมืองทับกวางตอสาธารณชน ประกอบดวย
- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากําลัง
- การบริหารงบประมาณการเงิน
- การจัดหาพัสดุ/แผนการจัดหาพัสดุ
- การจัดซื้อจัดจาง/การคํานวณราคากลาง
- แผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลเมืองทับกวาง
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลเมืองทับกวาง
- แผนการดําเนินงานของเทศบาลเมืองทับกวาง
- ขอมูลรายรับรายจาย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผูบริหาร หัวหนาสวนการบริหาร
- รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
- รายงานผลการปฏิบัตงิ านประจําป
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
6.๒.๒ กําหนดมาตรการเพื่อการกํากับติดตามสํานัก/กอง ที่เกี่ยวของ ใหเผยแพรขอมูลขาวสาร
การใหบริการตางๆ ใหเปนไปตามกฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานที่ใหบริการอยางชัดเจน เพื่อเปน
ประโยชนตอประชาชนทั่วไป
6.๓ ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสาร ของเทศบาลเมือง
ทับกวาง
6.4 รายงานผลการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองทับกวาง ใหผูบริหารทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบดําเนินการ
กองวิชาการและแผนงาน งานบริการและเผยแพรวิชาการ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง ตอสาธารณชน


๖๗
3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการมีสวน
รวมตรวจสอบของประชาชน
ลําดับที่ 29
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองทับกวาง
๒. หลักการและเหตุผล
การทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานาน และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นใน
ปจจุบัน ทําใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจและสังคมในวงกวาง โดยที่ความไมโปรงใสและการทุจริตคอรรัปชั่น
นั้นเกิดขึ้นทั้งภาครัฐ เอกชน และการเมือง ฉะนั้น การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม ถือเปนหนาที่ของทุก
คนในสังคมที่ตองรวมมือกันในการรายงานขอมูล การติดตามตรวจสอบ และนําเผยแพรตอสาธารณะ การเอา
ผูกระทําผิดไปลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม
ดังนั้น เทศบาลเมืองทับ กวางจึงไดมีการสงเสริมสิทธิในการรับ รูและการเขาถึงขอมูล ขาวสาร ดว ย
กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองทับกวาง” ขึ้นเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ที่เปน
ประโยชนตอประชาชนไดรับทราบ
๓. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ที่เปนประโยชนใหประชาชนไดรับทราบ
3.2 เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการทํางานของรัฐ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
การเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอประชาชน ผานสื่อประชาสัมพันธตางๆ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
ภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง เชน บอรดประชาสัมพันธเทศบาลเมืองทับกวาง บริเวณดานหนา
อาคารฝายประชาสัมพันธ สํานักงานเทศบาลเมืองทับกวาง, เว็บไซต ,เฟสบุค (Facebook), หนังสือพิมพทองถิ่น
, เคเบิ้ลทีวี
และปายไวนิล ฯลฯ
๖. วิธีดําเนินการ
นําขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอประชาชนมาเผยแพรผานสื่อประชาสัมพันธตางๆ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนไดรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ


๖๘
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของ
ประชาชนในทองถิ่น
ลําดับที่ 30
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
การจัดเวทีประชาคมของเทศบาลเมืองทับกวาง
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองทับกวาง เห็นความสําคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวาง และเทา
เทียมโดยใหประชาชน กลุมองคกร ชุมชน เครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ ความ
คิดเห็น ความตองการ เปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรู รวมกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
รว มตัด สิน ใจ รว มติด ตามตรวจสอบการดํา เนิน งานของเทศบาลดว ยการทํ าเวทีป ระชาคมขึ้น เพื่อ จะได มี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล โดยเฉพาะ
การดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน เพื่อนํามาเปน
ขอมูลในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยางแทจริง
๓. วัตถุประสงค
3.1. เพื่อจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวของในการดําเนินกิจการตาม
อํานาจหนาที่ของเทศบาลเมืองทับกวาง
3.2 เพื่อรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน
๓.3 เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
3.4 เพื่อนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง การจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาสี่ป ของเทศบาลเมือง
ทับกวางใหมีประสิทธิภาพ
3.5 เพื่อสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาสังคม
3.6 เพื่อจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่เปนมาตรฐาน สามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชน และ
การวางแผนพัฒนาของเทศบาล
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดใหมีการประชุมเวทีประชาคมในชุมชน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองทับกวาง
๖. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคําสั่งมอบหมายสํานัก/กอง ที่เกี่ยวของดําเนินการจัดเวทีประชาคม
6.2 จัดเวทีประชาคม
6.3 สรุปขอมูลที่ไดจากการประชุมประชาคม สงใหสํานัก/กองที่เกี่ยวของ

๖๙
6.4 สรุปปญหา ขอเสนอแนะที่ไดจากการจัดประชาคม เพื่อกําหนดกิจกรรมโครงการในแผนชุมชน
แผนพัฒนาของเทศบาล เสนอผูบริหาร
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
ปละ ๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผูรับผิดชอบดําเนินการ
กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน และงานวิเคราะหนโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑0.1 มีการจัดเวทีประชาคม
10.2 ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน
10.3 เกิดเครือขายภาคประชาชน
10.4 มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐาน สําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิ่น


๗๐
3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกข ไดโดยสะดวก
ลําดับที่ 31
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการจัดการเรื่องรองทุกข/รองเรียน ของเทศบาลเมืองทับกวาง
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองทับกวางเห็นความสําคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองตอเรื่องราวรองทุกขและ
เรื่อ งรอ งเรีย นของประชาชน เพื่อ เปน ขอมู ล ในการนํ ามาพัฒ นา ปรั บ ปรุ งการดํ าเนิ น งานในการให บ ริ การ
สาธารณะและการบริหารราชการของเทศบาลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส จึงไดจัดทํา
มาตรการจัดการเรื่องรองทุกข/รองเรียนขึ้น เพื่อกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของ
เทศบาล ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน รวมทั้งพัฒนา
ปรับปรุงขั้นตอน ชองทางการรองทุกข/รองเรียน การบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล และ
การแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว เปนธรรม สะดวกและเหมาะสม
รวมทั้งจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองทุกข/รองเรียน และขั้นตอนใหประชาชนรับทราบ
อยางทั่วถึง
๓. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลเมืองทับกวาง ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการ หรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม
3.2 เพื่อพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการ
ติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องรองเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 กํ ากั บ ติ ดตามการจั ดการเรื่อ งราวรอ งทุ กข / รอ งเรีย นของเทศบาลเมือ งทั บ กวาง ใหส ามารถ
ตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม
4.2 กํากับติดตามใหมีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการรองทุกข/
รองเรียน การติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกข/รองเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวก
และเหมาะสม
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองทับกวาง
๖. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะทํางานจัดวางมาตรการจัดการเรื่องรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลเมืองทับกวาง
6.2 จัดประชุมคณะทํางานจัดวางมาตรการจัดการเรื่องรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลเมืองทับกวาง
เพื่อกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหา
ความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก
6.3 คณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลเมืองทับกวาง รวมกันกําหนด
มาตรการในการกํากับติดตามสํานัก/กอง ที่เกี่ยวของ ดังนี้

๗๑
- กําหนดใหมีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนยดํารงธรรม ของเทศบาลเมืองทับกวาง
- กํากับติดตามใหสํานัก/กอง ที่เกี่ยวของจัดใหมีการประชาสัมพันธ เผยแพรกระบวนการรองเรียน
และขั้นตอนใหประชาชนรับทราบอยางทั่วถึง
- กําหนดใหมีเจาหนาที่ และหนวยงาน รับที่รับผิดชอบในการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนอยาง
ชัดเจน
- กําหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา
ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและรองเรียนตางๆ
- กําหนดใหสํานัก/กอง ที่รับผิดชอบเรื่องรองทุกข/รองเรียน ดําเนินการแกไขขอรองทุกข/รองเรียน
อยางเหมาะสม ภายใน ๑๕ วัน หากไมสามารถดําเนินการไดทันภายใน ๑๕ วัน ตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ
- กําหนดใหสํานัก/กอง ที่รับผิดชอบเรื่องรองทุกข/รองเรียน มีการแจงผลการดําเนินการหรื อ
ความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียนใหผูรองทราบ รวมทั้งมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรี ยนใหผูรองเรีย น
สามารถติดตามผลไดดวยตนเอง
6.4 ประกาศ ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาล ใหสํานัก/กอง
ทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน
6.5 คณะทํางานฯ กํากับติดตามสํานัก/กอง ที่เกี่ยวของใหดําเนินการตามมาตรการที่กําหนด
6.6 ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ
6.7 รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
ใหผูบริหารรับทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบดําเนินการ
กองวิชาการและแผนงาน งานนิติการ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีศูนยดํารงธรรมเทศบาลเมืองทับกวาง
10.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ และหนวยงานรับผิดชอบรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน
10.๓ มี ก ารเผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ ใ ห ป ระชาชนทราบช อ งทางในการร อ งทุ ก ข / ร อ งเรี ย น และ
กระบวนการขั้นตอนเรื่องรองเรียน
10.4 มีการแจงผลการดําเนินการหรือความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ รวมทั้งมี
ชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน สามารถติดตามผลไดดวยตนเอง
10.5 มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ของเทศบาล ใหสามารถตอบสนอง
ความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตามที่มาตรการกําหนดไว


๗๒
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณะอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง
ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
ลําดับที่ 32
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการจัดการเรื่องรองทุกข/รองเรียน ของเทศบาลเมืองทับกวาง
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองทับกวางเห็นความสําคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองตอเรื่องราวรองทุกขและ
เรื่อ งรอ งเรีย นของประชาชน เพื่อ เปน ขอมู ล ในการนํ ามาพัฒ นา ปรั บ ปรุ งการดํ าเนิ น งานในการให บ ริ การ
สาธารณะและการบริหารราชการของเทศบาลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส จึงไดจัดทํา
มาตรการจัดการเรื่องรองทุกข/รองเรียนขึ้น เพื่อกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของ
เทศบาล ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน รวมทั้งพัฒนา
ปรับปรุงขั้นตอน ชองทางการรองทุกข/รองเรียน การบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล และ
การแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว เปนธรรม สะดวกและเหมาะสม
รวมทั้งจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองทุกข/รองเรียน และขั้นตอนใหประชาชนรับทราบ
อยางทั่วถึง
๓. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลเมืองทับกวาง ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการ หรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม
3.2 เพื่อพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการ
ติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องรองเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 กํ า กั บ ติ ดตามการจั ดการเรื่อ งราวรอ งทุ กข / รอ งเรีย นของเทศบาลเมือ งทั บ กวาง ใหส ามารถ
ตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม
4.2 กํากับติดตามใหมีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการรองทุกข/
รองเรียน การติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกข/รองเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวก
และเหมาะสม
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองทับกวาง
๖. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะทํางานจัดวางมาตรการจัดการเรื่องรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลเมืองทับกวาง
6.2 จัดประชุมคณะทํางานจัดวางมาตรการจัดการเรื่องรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลเมืองทับกวาง
เพื่อกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหา
ความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก
6.3 คณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลเมืองทับกวาง รวมกันกําหนด
มาตรการในการกํากับติดตามสํานัก/กอง ที่เกี่ยวของ ดังนี้

๗๓
- กําหนดใหมีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนยดํารงธรรม ของเทศบาลเมืองทับกวาง
- กํากับติดตามใหสํานัก/กอง ที่เกี่ยวของจัดใหมีการประชาสัมพันธ เผยแพรกระบวนการรองเรียน
และขั้นตอนใหประชาชนรับทราบอยางทั่วถึง
- กําหนดใหมีเจาหนาที่ และหนวยงาน รับที่รับผิดชอบในการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนอยาง
ชัดเจน
- กําหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา
ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและรองเรียนตางๆ
- กํ า หนดให สํ า นั ก /กอง ที่ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งร องทุ ก ข / ร อ งเรี ย น ดํ า เนิ น การแก ไขข อ ร องทุ ก ข /
รองเรียนอยางเหมาะสม ภายใน ๑๕ วัน หากไมสามารถดําเนินการไดทันภายใน ๑๕ วัน ตองชี้แจงใหผู
รองเรียนทราบ
- กําหนดใหสํานัก/กอง ที่รับผิดชอบเรื่องรองทุกข/รองเรียน มีการแจงผลการดําเนินการหรื อ
ความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียนใหผูรองทราบ รวมทั้งมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรี ยนใหผูรองเรีย น
สามารถติดตามผลไดดวยตนเอง
6.4 ประกาศ ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาล ใหสํานัก/กอง
ทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน
6.5 คณะทํางานฯ กํากับติดตามสํานัก/กอง ที่เกี่ยวของใหดําเนินการตามมาตรการที่กําหนด
6.6 ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ
6.7 รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
ใหผูบริหารรับทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบดําเนินการ
กองวิชาการและแผนงาน งานนิติการ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีศูนยดํารงธรรมเทศบาลเมืองทับกวาง
10.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ และหนวยงานรับผิดชอบรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน
10.๓ มี ก ารเผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ ใ ห ป ระชาชนทราบช อ งทางในการร อ งทุ ก ข / ร อ งเรี ย น และ
กระบวนการขั้นตอนเรื่องรองเรียน
10.4 มีการแจงผลการดําเนินการหรือความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ รวมทั้งมี
ชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน สามารถติดตามผลไดดวยตนเอง
10.5 มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ของเทศบาล ใหสามารถตอบสนอง
ความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตามที่มาตรการกําหนดไว



๗๔
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
ลําดับที่ 33
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลเมืองทับกวาง
๒. หลักการและเหตุผล
กฎหมายกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มี อํานาจหนาที่ในการนําเอาเงินรายได ทั้งรายได ท่ี
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง และรายไดที่รัฐบาลจัดสรรให ไปดําเนินการจัดหรือใหบริการสาธารณะ
เพื่อการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่น ซึ่งการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะดําเนินการจัดหรือใหบริการสาธารณะเพื่อแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่นได
อยางแทจริงนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นเสนอปญหาและความ
ต อ งการของตนเอง เพื่ อ ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น นํ า ไปจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ดั ง นั้ น การจั ด ทํ า
แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น จึ ง ถื อ เป น กลไกสํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สามารถแก ไ ขป ญ หาและ
สนองตอบความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง
ซึ่งเทศบาลเมืองทับกวางไดใหความสําคัญกับการรับฟงปญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่น
ตั้งแตการจัดประชาคมแผนชุมชนในทุกชุมชน เพื่อนํามาเปนขอมูลที่ไดจากแผนชุมชน มาเปนขอมูลในการจัดทํา
แผนพั ฒ นาของเทศบาล เนื่ อ งจากองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ใช แ ผนพั ฒ นาเป น กรอบ ในการจั ด ทํ า
งบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม รวมทั้งการจายขาดเงินสะสม และโครงการที่
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก แผนพัฒนาทองถิ่นจึงมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํา
งบประมาณประจําปอยางใกลชิด
๓. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาล
เมืองทับกวาง
3.2 เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการจัดทําแผน และโครงการตางๆ ของตน
๓.3 เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ใหมีความถูกตอง โปรงใส
3.4 เพื่อนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง การจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาสี่ป ของเทศบาลเมือง
ทับกวางใหมีประสิทธิภาพ
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
- จัดใหมีการประชุมเวทีประชาคมในชุมชน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
- เทศบาลเมืองทับกวาง
๖. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคําสั่งมอบหมายสํานัก/กอง ที่เกี่ยวของดําเนินการจัดเวทีประชาคม
6.2 จัดเวทีประชาคม
6.3 สรุปขอมูลที่ไดจากการประชุมประชาคม สงใหสํานัก/กองที่เกี่ยวของ
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6.4 สรุปปญหา ขอเสนอแนะที่ไดจากการจัดประชาคม เพื่อกําหนดกิจกรรมโครงการในแผนชุมชน
แผนพัฒนาของเทศบาล เสนอผูบริหาร
6.5 ประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป
6.6 นําแผนพัฒนาสี่ป ไปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
ปละ ๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผูรับผิดชอบดําเนินการ
กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน และกองวิชาการและแผนงาน งานวิเคราะหนโยบายและแผน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีการจัดเวทีประชาคม
10.2 ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน
10.3 เกิดเครือขายภาคประชาชน
10.4 มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐาน สําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิ่น
10.5 การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ทุกโครงการ/กิจกรรม มาจากความตองการของประชาชน
ในเขตเทศบาลอยางแทจริง
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3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ลําดับที่ 34
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ไดกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาล (ในฐานะที่สภาทองถิ่นมีหนาที่ในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามการ
ปฏิบัติงานของฝา ยบริห าร) และคณะกรรมการฯ ประกอบจากหลายฝายดว ยกัน ทั้งจากผูแทนประชาคมเมือง
ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจากที่คณะกรรมการมาจาก
หนวยงานหลายฝ ายนี้ จะทําใหการติด ตามและประเมิน ผลเป นไปอยางมีประสิทธิภ าพ และผลของการประเมิ น
สามารถวัดผลบรรลุและวัดความสําเร็จของโครงการเพื่อนําไปใชในการแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการ
ไดอยางแทจริง
และระเบีย บฯ กํ าหนดใหคณะกรรมการติด ตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นา ตองรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภา
ทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ในทองถิ่นทราบในที่เ ปดเผยภายในสิบ หาวันนับแตวัน รายงานผลและเสนอความเห็น และปดประกาศฯไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหทราบปญหาความตองการที่แทจริง สามารถจัดลําดับความสําคัญของปญหาและแกไขปญหาได
ทันที เพื่อนําไปสูการพัฒนาขององคกร
2. ทําใหวางแผนโครงการไดตรงเปาหมาย แกปญหาไดถูกจุด และพัฒนาไดตรงตามนโยบายที่วางไว
3. เปนกลไกสําคัญที่จะมุงไปสูการปรับปรุงและพัฒนา
4. ทําใหทราบผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการอยางชัดเจนวาอะไรประสบผลสําเร็จแลวสิ่งใด
ตองทําตอไป จํานวนเทาใด อันจะเปนขอมูลสูการตัดสินใจ สามารถทราบผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
เมื่อเริ่มวางแผนใหมอีกครั้งก็จะมีขอมูลสารสนเทศที่ชัดเจนเที่ยงตรงและเปนปจจุบัน สามารถเปนเครื่องมือในการ
บริหารไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการของเทศบาลเมืองทับกวาง
5. พื้นที่ดําเนินงาน
เทศบาลเมืองทับกวาง
6. วิธีดําเนินงาน
6.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง
ตามองคประกอบที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ดังนี้
(1) สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือกจํานวนสามคน
(2) ผูแทนประชาคมเมืองที่ประชาคมเมืองคัดเลือกจํานวนสองคน
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(3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
6.2 จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อกําหนด
แนวทาง วิธีการในการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
6.3 ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
6.4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร เพื่อให
ผูบริหารเสนอตอสภาเทศบาลเมืองทับกวาง และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง
6.5 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองทับกวางใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบในที่เ ปดเผยภายในสิ บหาวัน นับแตวัน รายงานผลและเสนอความเห็ นตอผูบ ริหาร และปด ประกาศไว เป น
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
6.6 ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินงาน
งบประมาณ 50,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน งานวิเคราะหนโยบายและแผนงาน
10. ตัวชีวัด/ผลลัพธ
10.1 มีการแตงตั้งภาคประชาชน เชน สมาชิกสภาเทศบาล ประชาคมเมือง ผูทรงคุณวุฒิ รวมเปน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
10.2 ประชาชนไดมีสวนรวมในการติดตามผลการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ตามแผนพัฒนา
ของเทศบาล
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มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
ลําดับที่ 35
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป ประจําปงบประมาณ 2562 – 2564
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมือง
ทับกวางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญที่แทรกอยู
ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทํา อยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด
โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวม เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให
สามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบ
ภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ขอบังคับ
ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของจะทําใหการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองทับกวางเปนไปอยางถูกตองและ
เปนไป ตามวัตถุประสงคของทางราชการ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544
3.2 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพื่อเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลทุกหนวยงาน พนักงานครู และเจาหนาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลเมือง
ทับกวาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
สวนราชการทุกหนวยงาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมือง
ทับกวาง
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
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6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและ ความสํา คัญ ของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมิน ผลการบริห ารและการ
ปฏิบัตงิ านของหนวยรับตรวจ
6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้ง
การบริหารงาน ดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการ
ใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ
กําหนด เพื่อให มั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองทับกวาง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมาก
ขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง
10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินคางชําระลดนอยลง


๘๐
๔.๑.๒ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน
ลําดับที่ 36
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
การจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองทับกวาง ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖
๒. หลักการและเหตุผล
ระบบการควบคุมภายใน ถึงแมจะกําหนดไวอยางดีเพียงใด เมื่อระยะเวลาผานไปความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของมาตรการควบคุมดานตางๆ ที่กําหนดไวอาจเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสภาพแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยรั บตรวจเปลี่ยนแปลงไป เช น มีการเปลี่ยนแปลงผูบริห ารระดับ สูง เปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เปนตน การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในจะทําใหเกิดความมั่นใจวาระบบ
การควบคุมภายในที่มีอยู ยังคงสามารถปองกันหรือลดความเสี่ยงตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงใหอยูในระดับที่
ยอมรับได หรือจําเปนตองปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
๓. วัตถุประสงค
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
เทศบาลเมืองทับกวาง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินและผูกํากับดูแลภายในกําหนด
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองทับกวาง
๖. วิธีดําเนินการ
6.1 ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ และคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในตาม
ระเบียบฯ ขอ 6 ของเทศบาลเมืองทับกวาง ใหเปนปจจุบัน
6.2 จัดทําบันทึกขอความแจงเวีย นใหสํานัก/กอง ในฐานะสว นงานยอยของเทศบาลเมืองทับ กวาง
ดําเนินการ ดังนี้
- ทบทวนและป ร ับ ป ร ุง ค ํา ส ั่ง แ ต ง ต ั้ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ิด ต า ม ป ร ะ เม ิน ผ ล ก า ร ค ว บ ค ุม ภ า ย ใน ข อ 6
ข อ งส ํา น ัก /ก อ ง ให เ ป น ป จ จ ุบ ัน
- จัดทําร า ย ง า น ก า ร ต ิด ต า ม ป ร ะ เม ิน ผ ล ก า ร ค ว บ ค ุม ภ า ย ใน ต า ม ร ะ เบ ีย บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ
เ งิ น แ ผ  น ด ิ น ว  า ด  ว ย ก า ร ก ํ า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ก า ร ค ว บ ค ุ ม ภ า ย ใ น พ . ศ . 2 5 4 4 ข  อ 6 ส ํ า ห ร ั บ ง ว ด
ป ง บ ป ร ะ ม า ณ (ช ว งว ัน ท ี่ 1 ต ุล า ค ม ถ ึง ว ัน ท ี่ 3 0 ก ัน ย า ย น ) ต า ม แ บ บ ป ย .1 แ ล ะ แ บ บ ป ย .2 ส ง ให 
เล ข า น ุก า ร (Center) ภ า ย ใน ว ัน ท ี่ 2 ต ุล า ค ม ข อ งท ุก ป 
6.๓ เล ข า น ุก า ร (Center) ส ร ุ ป เป  น ร า ย ง า น ใ น ภ า พ ร ว ม ข อ ง ร ะ ด ั บ อ ง ค  ก ร แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ต  อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ เงิน แ ผ น ด ิน แ ล ะ ผ กู ํา ก ับ ด ูแ ล ภ า ย ใน ว นั ท ี่ 3 1 ธ ัน ว า ค ม ข อ งท ุก ป 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

๘๑
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบดําเนินการ
กองวิชาการและแผนงาน งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เทศบาลเมื อ งทั บ กวาง มี ก ารรายงานการติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน ต า ม ร ะ เ บ ี ย บ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ เงิน แ ผ น ด ิน ว า ด ว ย ก า ร ก ํา ห น ด ม า ต ร ฐ า น ก า ร ค ว บ ค ุม ภ า ย ใน พ .ศ .2 5 4 4 ข อ 6 ตอ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูกํากับดูแล ทันระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด


๘๒
4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือบริหารราชการตามชองทางที่
สามารถดําเนินการได
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ
แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
ลําดับที่ 37
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล”
2.หลักการและเหตุผล
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2257 พระราชบัญญัติ
ขอมู ล ขา วสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาวา ดว ยหลัก เกณฑแ ละวิ ธีการบริห ารกิจ การ
บานเมือ งที่ดี พ.ศ.2546 การสรา งคา นิ ย มวัฒ นธรรมองคกรให กลายเป น สิ่ง ที่ย อมรั บ ได ของผูบ ริ ห ารและ
เจาหนาที่ในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต
ภายในองคกรของผูบริหารและเจาหนาที่ แตสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู
องคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริต
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสระบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545
ดังนั้น เทศบาลเมืองทับกวางจึงไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบกํากับ
ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย เพื่อเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายใน
องคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล”
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ(สํานัก/กอง)นําไปยึดถือปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม
3.4 เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงานบุคคลใหมีความ
โปรงใส
4.เปาหมายผลผลิต
จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคล จํานวน 1 มาตรการ
5.พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
6.วิธีดําเนินการ
6.1 เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงานบุคคล
6.2 คัดเลือกประชาชน/ผูทรงคุณวุฒิ เขามามีสวนรวมในการแตงตั้งเปนกรรมการบริหารงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพรขอมูลขาวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล

๘๓
7.ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8.งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9.ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล งานการเจาหนาที่
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 เจาหนาที่สามารถปฏิบัติเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย และหลักธรรมาภิบาล
10.2 การบริหารงานบุคคลมีความโปรงใส


๘๔
๔.๒.๒ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ - จายเงิน การ
หาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ
ลําดับที่ 38
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ
การเผยแพรขอมูลขาวสารการดําเนินงานของเทศบาลเมืองทับกวาง
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองทับกวาง ตระหนักถึงความโปรงใสในการบริหารงาน การมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความ
โปรงใสและการตรวจสอบได มีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญสาธารณชนควรรับรูผานสื่อมวลชนเปนระยะ มีระบบ
ตรวจสอบภายในที่ดําเนินการตรวจสอบเรื่องเงิน มีการเผยแพรผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจาง อยางโปรงใส
มีการรับเรื่องรองเรียน รองทุกขตาง ๆ หลายชองทาง เชน เว็บไซต ตูรับเรื่องรองเรียน สายดวน จดหมาย หรือ
โทรศัพทสายตรงตอผูบริหารของเทศบาล มีการบริการตาง ๆ เพื่อใหเกิดความสะดวกสบาย และที่สําคัญเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาลฯ สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก มีระบบ
สามารถตรวจสอบในการใหบริการตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลไดในทุกขั้นตอน
โดยมีชองทางใหประชาชนแจงเรื่องรองทุกขรองเรียนไดทางศูนยดํารงธรรมของเทศบาล หลากหลาย
ชองทาง ทั้งทางเว็บไซตเทศบาลเมืองทับกวาง ทางโทรศัพท หมายเลข ๐ - ๓๘๔๖ - ๑๑๔๔/ ๐ - ๓๘๗๘ ๗๙๔๗ - ๘ ตอ ๑๐๒ ทางไปรษณีย โดยการเขียนคํารอง หรือแจงขอความดวยตนเอง โทรศัพทแจงคณะ
ผูบริหาร/หัวหนาสวนราชการโดยตรง มาเขียนคํารองแจงที่สํานัก/กอง ที่มีหนาที่รับผิดชอบ
การประชาสัม พั น ธ และเผยแพร ขอมู ล ขา วสาร เทศบาลฯ มีชอ งทางในการเผยแพร ขอมู ล ขา วสาร
นอกเหนือจากศูนยขอมูลขาวสาร ประกอบดวย เว็บไซตเทศบาลเมืองทับกวาง บอรดประชาสัมพันธ ณ สํานักงาน
เทศบาลฯ บอรดประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการชุมชนยอยตางๆ แผนพับ วารสาร แผนปลิว รายงานประจําป ระบบ
กระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ จํานวน ๑๐๒ จุด ครอบคลุม ๓๒ ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ทาง
วิทยุชุมชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน และหนังสือพิมพ
๓. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารการจัดซื้อ จัดจาง ตามโครงการตางๆ ของเทศบาลเมืองทับกวาง ให
ประชาชนทราบ
3.2 เพื่อสงเสริมใหป ระชาชนมีสว นรว มในการตรวจสอบ กํากับ ดูแล การใชจายงบประมาณของ
เทศบาลเมืองทับกวาง
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 สงเสริมใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแล การใชจายงบประมาณของ
เทศบาลเมืองทับกวาง
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองทับกวาง
๖. วิธีดําเนินการ
6.1 เผยแพรเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใหประชาชนทั่วไป รวมทั้งหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนไดทราบ ตามชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองทับกวาง เชน เว็บไซต
จัดวางไวที่ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองทับกวาง เปนตน
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจาง แลวแตกรณี คือ
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- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
- คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
- คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก
- คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
โดยแตงตั้งบุคคลอื่นรวมเปนกรรมการดวย ใหเปนไปตามขอ ๒๖ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
6.3 รวบรวมและเผยแพรเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง
- แผนการจัดซื้อจัดจางประจําป
- ประกาศแผนจัดซื้อจัดจาง
- ประกาศการจัดซื้อ - จัดจาง
- ประกาศราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจาง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ - จัดจาง
- ประกาศสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
6.4 นําขอมูลตามขอ 6.๓ เผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางตาง ๆ ไดแก ทางเว็บไซตของเทศบาล
บอรดประชาสัมพันธของเทศบาล ระบบกระจายเสียงไรสายทางไกลอัตโนมัติของเทศบาล สงถึงหนวยงาน
ราชการตางๆ และในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหนวยงานของรัฐตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนด
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบดําเนินการ
กองวิชาการและแผนงาน งานบริการและเผยแพรวิชาการ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑0.1 มีการเผยแพรเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ขอมูลการ
จัดซื้อ/จัดจาง รายรับ - รายจาย ตอสาธารณชน และมีชองทางการใหขอมูลดังกลาวแกผูรองขอ
10.2 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ
ในทุกขั้นตอน
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๔.๒.๓ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
ลําดับที่ 39
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ
การสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจางของเทศบาลเมืองทับกวาง
๒. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๔ การปกครองสวนทองถิ่น มาตรา
๒๕๓ ในการดําเนินงาน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น เปดเผยขอมูลและ
รายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งทีกลไกใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมดวย ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ สวนที่ ๓ หนาที่ของ
เทศบาล มาตรา ๕๐ วรรคสอง (เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖) การปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาที่ของเทศบาล ตองเปนไปเพื่อประโยชนของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และ
ใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง
การตรวจสอบ การประเมิน ผลการปฏิ บัติงาน และการเปดเผยขอมูลข าวสาร ทั้งนี้ ให เปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้นและหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๒ การ
บริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน มาตรา ๘ ในการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน สวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐ และ
จะตองมีแนวทางการบริหารราชการดังตอไปนี้ (๒) การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซื่อสัตย
สุจริต สามารถตรวจสอบไดและมุงใหเกิดประโยชนสขุ แกประชาชนทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓ วรรคสี่ ในการปฏิบัติ
หนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบ
ของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ
๓. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจางของ
เทศบาลเมืองทับกวาง
3.2 เพื่อใหเทศบาลเมืองทับกวาง มีการเปดเผยขอมูลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางรายการตางๆ ในแต
ละขั้นตอน/กระบวนการใหสาธารณชนทราบ ผานทางเว็บไซต และชองทางอื่นๆ ของเทศบาล
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพรขอมูลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางทุกขั้นตอนตอสาธารณชน เปนไปตามกฎหมายกําหนด
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองทับกวาง
๖. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งผูแทนภาคประชาชนรวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ใหเปนไปตามขอ ๒๖
แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
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6.2 ประกาศรายงานผลการดําเนินการโครงการที่สําคัญทุกขั้นตอนใหประชาชนทราบ ผานทางเว็บไซต
ของเทศบาล บอรดประชาสัมพันธของเทศบาล ระบบกระจายเสียงไรสายทางไกลอัตโนมัติของเทศบาล
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบดําเนินการ
กองคลัง งานพัสดุ และฝายบริการและเผยแพรวิชาการ งานบริการและเผยแพรวิชาการ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และไมเกิดปญหาการทุจริตในการจัดซื้อจัด
จางของเทศบาลเมืองทับกวาง
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
4.3.1 ส งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิ กสภาท องถิ่ นใหมีค วามรู ความเขา ใจในการปฏิบัติ หนา ที่ใ ห
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ
ลําดับที่ 40
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสงเสริมความรูดานกฎหมาย ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑตาง ๆ ที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติหนาที่ การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํ า นาญ ประสบการณ หรื อ ขาดความรู กฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ คํ า สั่ ง เงื่ อ นไข และ
หลักเกณฑตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเทานั้นหากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือ
การตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เกี่ยวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถิ่น และทํา
ใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นลาชาเพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง จากปญหาดังกลาว
ขางตน จึงจําเปนที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตองมีความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย คําสั่งและ
หลั กเกณฑต า งๆ ที่สํ า คั ญ และเกี่ย วข องกับ การบริห ารงานขององค กรปกครองส ว นทอ งถิ่ น อัน มีผ ลใหเ กิ ด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไมตอง
เสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดังนั้น เพื่อใหผูบริหารและสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายการขัดกันระหวางประโยชนสวน
บุคคลและประโยชนสวนรวม และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ย วของ จึงไดจั ดทําโครงการสงเสริมความรูกฎ ระเบีย บ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
3.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีความพรอมในองค
ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองทับกวาง

๘๙
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน
6.2 กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับ
ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น
6.3 สงเสริมใหความรู พรอมแจกเอกสารประกอบ
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2562 – 2565
8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ 100,000 บาท ตอป
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองทับกวาง


๙๐
4.3.2 ส ง เสริ มสมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น ให มี บทบาทในการตรวจสอบการปฏิ บั ติง านของฝ า ยบริ หาร ตาม
กระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด
ลําดับที่ 41
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะปฏิบัติ
หนาที่ในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร มีความรูในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอ
บของสภา การตั้งกะทู และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก
สําคัญที่ใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดยความเรียบรอย
และถูกตอง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบรรยากาศการ
ทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและลดการทุจริต
จึงไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสามารถนําไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิด
กลไกการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบ ชวยลดปญหาการทุจริต สงผลตอการพัฒนาองคกร
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ
กฎหมาย
4. เปาหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง จํานวน 17 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองทับกวาง
6. วิธีดําเนินงาน
6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสําหรับการประชุม
6.2 ใหความรูที่เกี่ยวของกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่น และความรูในขอบังคับ
การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
7. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565

๙๑
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองทับกวาง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด : จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง จํานวน 17 คน
ผลลัพธ : - สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
- สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูไดรับการเรียนรูและประสบการณทํางานใหม ๆ
- การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย


๙๒
๔.๔ การเสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการทุจริต
๔.๔.๑ สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต
ลําดับที่ 42
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ
การสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล
คานิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปจจุบัน เปนปญหาและอุปสรรคสําคัญในการปองกันและปราบ
ปราบการทุจริต เนื่องจากโครงสรางทางสังคมเปนระบบอุปถัมภ การเล็งเห็นผลประโยชนของตนหรือพวกพอง
ดีกวาสวนรวม การยกยองเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนพรรคพวกของนักการเมืองทั้งใน
ระดับประเทศและทองถิ่นหรือผูมีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสํานึกและคานิยมของประชาชนสวนหนึ่งที่
ลดนอยถอยลง และยังมองเห็นวาการทุจริตเปนเรื่องปกติทั่วไปที่ไดรับผลตอบแทนคุมคา หรือในบางกรณีก็
ละเลย เพิกเฉย และไมอยางเขาไปยุงเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปญหาบางสวนก็มักเกิดจากการใชอํานาจของ
เจาหนาที่ของรัฐที่มุงแสวงหาผลประโยชน ปญหาการทุจริตเปนปญหาที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม
และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตอง
อาศัย ความร ว มมื อจากทุก ภาคสว นในการที่ จ ะป องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต อย างจริ ง จั ง และต อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะภาคประชาชน
เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต เทศบาล
เมืองทับกวาง จึงไดจัดใหมีการสงเสริมใหชุมชนไดรวมกันเฝาระวังการทุจริต โดยการใหความรูเรื่องการตอตาน
การทุ จ ริ ต รวมถึง ส งเสริ ม สิ ทธิ ใ นการรั บ รู และเข า ถึ ง ข อมู ล ข า วสาร เพื่ อให มีส ว นร ว มในการปอ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต
๓. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมองคความรูในการตอตานการทุจริตใหกับภาคประชาชน
3.2 เพื่อสงเสริมใหชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวางรวมกันเฝาระวังการทุจริต
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เขตเทศบาลเมืองทับกวาง
๖. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ และเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการตอตานการทุจริต ผานชองทางสื่อ
ประชาสัมพันธของเทศบาลเมืองทับกวาง เชน เว็บไซตของเทศบาล บอรดประชาสัมพันธ ณ สํานักงานเทศบาล
บอรดประชาสัมพันธของที่ทําการชุมชน เผยแพรทางระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ และศูนยขอมูล
ขาวสารของเทศบาลเมืองทับกวาง
6.2 เผยแพรใหความรูเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตตามเวทีชาวบานในโอกาสตางๆ หรือกิจกรรมตางๆ
ของเทศบาล

๙๓
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
๙. ผูรับผิดชอบดําเนินการ
กองวิชาการและแผนงาน งานบริการและเผยแพรวิชาการ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชนไดรับทราบ ผานชองทางสื่อ
ประชาสัมพันธของเทศบาลเมืองทับกวาง อยางนอย ๓ ชองทาง


๙๔
๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
ลําดับที่ 43
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ
การบูรณาการกับทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล
ปญ หาการทุจ ริต เปน ปญ หาที่สงผลกระทบต อระบบเศรษฐกิ จ สั ง คม และความมั่ น คงของประเทศ
กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาค
สว นในการที่ จะปองกัน และปราบปรามการทุจ ริตอยางจริงจั งและตอเนื่อง ส งเสริมการมีส วนรว มของภาค
ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริต
การจะแกไขปญหาการทุจริตไดบรรลุผล ตองเกิดจากการบูรณาการทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการ
ปองกันการทุจริต รวมรับผิดชอบตอปญหาการทุจริต เทศบาลเมืองทับกวางจึงไดบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ
รวมกันตอตานการทุจริต รวมกันสรางกลไกใหทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการ
ตอตานการทุจริต จนเกิดเครือขายและความรวมมือในการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็งตอไป
๓. วัตถุประสงค
3.2 เพื่อสรางกลไกในการบูรณาการกับทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการ
ตอตานการทุจริต
3.2 เพื่อพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็ง
๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เขตเทศบาลเมืองทับกวาง
๖. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดตั้งคณะทํางานเพื่อบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง
6.๒ กําหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อตอตานการทุจริต รวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง
6.3 หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการ
ตอตานการทุจริตใหบุคลากรในหนวยงานของตน และประชาชน
6.4 หนวยงานบูร ณาการตอตานการทุจริต สงเสริม และสนั บสนุน กันและกันในการขั บเคลื่ อนตาม
แนวทาง แผนงาน กิจกรรมในการบูรณาการเพื่อตอตานการทุจริต
6.5 สรุปรายงานผลตอผูบริหาร และเผยแพรรายงานผลตอสาธารณชน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙๕
๙. ผูรับผิดชอบดําเนินการ
งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑0.1 มีการบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการตอตานการทุจริต
10.2 เกิดเครือขายและความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริต


