
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ฉบับปรบัปรุง (พ.ศ. 2562 – 2564) 
 



คํานํา 
 

ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น  และการประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐเปนปญหาท่ีสั่งสมติดตอ 
กันมายาวนานตั้งแตอดีตถึงปจจุบันไดสงผลกระทบโดยตรงตอระบบสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และความ
ม่ันคงของประเทศ  รวมถึงภาพลักษณและความเชื่อม่ันตอสายตาของประชาชน  โดยเฉพาะองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีมักถูกมองจากประชาชนวาการบริหารราชการของทองถ่ินไมมีความโปรงใส  มีการทุจริต
คอรรัปชั่นในองคกร ตลอดจนบุคลากรผูปฏิบัติงานบางสวนใชอํานาจหนาท่ีประพฤติโดยมิชอบ เพ่ือหา
ผลประโยชนใหแกตนหรือพวกพอง  ดังนั้น  เพ่ือใหระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐ
มีความโปรงใส  และมีการดําเนินการถูกตองตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ  จะตองมี
การจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรม  และความคุมคาของ
การบริหารราชการ  โดยตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส  
มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการรณรงค  และปลูกจิตคานิยมใหประชาชนมี
สวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ  และใหผูปฏิบัติงานมีความซ่ือสัตย  สุจริต  มี
คุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือใหองคกรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมท้ังปญหาความเสื่อม
ศรัทธาในการบริหารราชการ  ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับการปองกันการทุจริตตามคําสั่งคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ  ท่ี 69/2557  เรื่อง  มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  
โดยกําหนดใหภาครัฐตองจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงาน ป.ป.ช. 
 เทศบาลเมืองทับกวาง  เห็นวาการดําเนินการดานปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนสิ่งสําคัญท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินพึงกระทํา  เพ่ือเปนการสรางระบบการบริหารราชการใหมีความโปรงใสและเปน
การสรางความเชื่อม่ันตอสายตาประชาชนท่ีมีตอการบริหารราชการของเทศบาลเมืองทับกวาง  นําไปสูการ
เปนองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  มีระบบการบริหารราชการท่ีมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
 

เทศบาลเมืองทับกวาง  
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สวนท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1. การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต  เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการ
ปองกันการทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
 

 การทุจริตในระดับทองถิ่น  พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน  ไดแก  
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน  มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึนเชนเดียวกัน 
 

 ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จําแนกเปน  7  ประเภท  ดังนี้ 
1) การทุจริตดานงบประมาณ  การทําบญัชี  การจัดซ้ือจัดจาง  และการเงินการคลัง  สวนใหญ 

เกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจ และขาดคุณธรรม 

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย 

ในการตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ  บารมี  และอิทธิพลทองถ่ิน 

 

สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได  
ดังนี้ 

1) โอกาส  แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแตพบวา  ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต  ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับ
ใชกฎหมายท่ีไมเขมแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไมรัดกุม  และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็
เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 

2) ส่ิงจูงใจ  เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม  ทําให
คนในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย  ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทํา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน  
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้ 
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ–จัดจาง  เปนเรื่องของการ 

ผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด  ไดแก  การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม  รายไดไมเพียงพอตอรายจาย  ความยากจนถือเปนปจจัย 
หนึ่งท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําให
เจาหนาท่ีตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม  “รายไดพิเศษ”  ใหกับตนเองและครอบครัว  

6) การขาดจริยธรรม  คุณธรรม  ในสมัยโบราณ  ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนน 
เปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน  แตในปจจุบัน  พบวา  คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว
บาปนอยลง  และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน  มอบแตประโยชนสวนตนเปนท่ีต้ังมากกวาท่ีจะยึด
ผลประโยชนสวนรวม 

7) มีคานิยมท่ีผิด  ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี  คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต 
เปนยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี  มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยม
ท่ีผิด เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด 
ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง  โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมาย
ของบานเมือง 
 

การดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตในเทศบาลเมืองทับกวาง 
 เทศบาลเมืองทับกวาง  เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักเก่ียวกับการบริการสาธารณะ  มีการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม  และตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารงานของเทศบาล  รวมท้ังมีบุคลากรซ่ึงสวนมากเปนคนในทองถ่ินท่ีมีจิตสํานึกรัก
ทองถ่ินของตนเอง  และมีความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน 
 ดานการปองกันการปราบปรามการทุจริต  เทศบาลเมืองทับกวาวง  ไดมีการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน  ซ่ึงนับวาเปนจุดแข็ง  นอกจากนี้ยังมีเครือขายตอตานการทุจริตในระดับชุมชนรวมกันกับผูมี
สวนไดเสียในหนวยงาน  ดําเนินกิจกรรมรวมกันเพ่ือเฝาระวังและแจงเบาะแสเพ่ือการปราบปรามการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือวาเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในความม่ันคงของชาติ เปนปญหา
ลําดับตนๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาค
สวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฎขาวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอ
ระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลใน
เชิงลบสอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) 
ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ 
(Transparency International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูท่ี 
35 – 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และ
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อันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนน
ของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดอันดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถ
สะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูงแมวาในชวงระยะท่ีผานมา 
ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกันการทุจริตไมวาจะเปน การเปน
ประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United Nation Convention 
Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ีลดนอยถอยลง 
สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม 
ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของ
สังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง 
ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวา
การทุจริตคอรรัปชั่นเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยตั้งแตอดีตหรือ
กลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมได
บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีได
กลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยาภาพ ขาดความเขมแข็ง 

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป 
พ.ศ.2560 จนถึงป พ.ศ.2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ
ใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของ
รัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perception Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ..ศ.2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะ
สูงข้ึนไดนั่น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรบัรูการทุจริต (Corruption Perception index : CPI) 
 

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสําคัญ
กับการบริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงได
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2559 

 

 

 



๔ 

 

– 2561) เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการตางๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 

 
3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 

3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (Good Governance) 

4) เพ่ือสงเสริมการมีบทบาทและสวนรวม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

4. เปาหมาย 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหง
ผลประโยชนและแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของขาราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 
 5 )องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประมิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 
 

5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง

ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานทุจริต (Anti-Corruption) จาการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามรถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 

3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝา
ระวังการทุจริต 



๕ 

 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

 
5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ

กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและความรวมมือ
กันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 
 

* * * * * * * * * 
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ภารกิจ ป 2562 ป 2563 ป 2564
ตามมิติ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)
1. การสรางสังคม1.1 การสรางจิตสํานึก1.1.1(1) มาตรการ "สงเสริมการ  -  -  - สํานักปลัด
   ที่ไมทนตอการ และความตระหนักแก ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม (งานการเจาหนาที)่

   ทุจริต บุคลากรท้ังขาราชการ ของเทศบาลเมืองทับกวาง"
การเมืองฝายบริหาร 1.1.2 (1) โครงการฝกอบรมคุณธร 100,000  100,000  100,000  สํานักปลัด
ขาราชการฝายสภา จริยธรรม แกคณะผูบริหาร สมาชิก (งานการเจาหนาที)่

ทองถิ่นและฝายประจําสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
ขององคกรปกครอง พนักงานจางของเทศบาลเมืองทับกวาง
สวนทองถิ่น 1.1.3 (1) กิจกรรมการประชาสัมพั  -  -  - กองวิชาการฯ

การใชแอพพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช. (งานบริการฯ)

มาตรา 100 และ 103

1.1.3 (2) มาตรการ "จัดทําคูมือกา  -  -  - กองวิชาการฯ
ปองกันผลประโยชนทับซอน" (งานนิติการ)
1.1.3 (3) มาตรการ "ปลูกฝงองค  -  -  - กองวิชาการฯ
ความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ (งานนิติการ)
Conflict of Interest"

1.1.3 (4) มาตรการ "ปองกันผล  -  -  - กองวิชาการฯ
ประโยชนทับซอนอันเกิดจากการ (งานนิติการ)
ปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ
ในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง"

1.2 การสรางจิตสํานึก1.2.1 (1) กิจกรรมการจัดทําสื่อ 50,000 50,000 50,000 กองวิชาการฯ
และความตระหนักแก ประชาสัมพันธรณรงคตอตานการ (งานบริการฯ)

ประชาชนทุกภาคสวน ทุจริต
ในทองถิ่น 1.2.2 (1) กิจกรรมปลูกฝง 50,000 50,000 50,000 กองวิชาการฯ

"จิตสาธารณะ" ใหกับเด็ก เยาวชน (งานบริการฯ)

และประชาชนท่ัวไป
1.2.3 (1) โครงการขับเคลื่อนปรัชญ 50,000 50,000 50,000 กองสวัสดิการฯ
เศรษฐกิจพอเพียง

สวนที่ 2
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ภายใตยุทธศาสตรชาติ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2562 - 2564)
เทศบาลเมืองทับกวาง

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ
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ภารกิจ ป 2562 ป 2563 ป 2564
ตามมิติ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)
1.3 การสรางจิตสํานึก1.3.2 (1) มาตรการ "เสริมสรางอง - - - กองวิชาการฯ
และความตระหนักแก ความรุดานการตอตานการทุจริต" (งานนิติการ)
เด็กและเยาวชน 1.3.3 (1) โครงการการมรสวนรวม 100,000  100,000  100,000  กองสาธารณสุขฯ

ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
1.3.3 (2) โครงการรณรงค 200,000  200,000  100,000  กองสาธารณสุขฯ
คัดแยกขยะ
1.3.3 (3) โครงการรณรงครักษา 100,000  100,000  100,000  กองสาธารณสุขฯ
ความสะอาด

5  โครงการ  
3   กิจกรรม
5  มาตรการ

รวม

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ
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ภารกิจ ป 2562 ป 2563 ป 2564
ตามมิติ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)
2. การบริหาร 2.1 การแสดงเจตจําน 2.1 (1) มาตรการ "แสดงเจตจํานง - - - สํานักปลัด
    ราชการ ทางการเมืองในการ ทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
    เพื่อปองกัน ตอตานการทุจริตของ ของผูบริหาร เทศบาลเมืองทับกวาง"
    การทุจริต ผูบริหาร

2.2 มาตรการสราง 2.2.1 (1) มาตรการ "การสรางควา - - - สํานักปลัด
ความโปรงใสในการ โปรงใสในการบริหารงานบุคคล (งานการเจาหนาที)่

ปฏิบัติราชการ 2.2.2 (1) การเผยแพรขอมูลขาวสา - - - กองวิชาการฯ
ดานการจัดซ้ือจัดจาง (งานบริการฯ)

2.2.3 (1) บริการอินเทอรเน็ต ใชงบประมาณ ใชงบประมาณ ใชงบประมาณ กองวิชาการฯ
Free Wifi ของสํานักปลัด ของสํานักปลัด ของสํานักปลัด (งานบริการฯ)

2.3 มาตรการใชดุลย 2.3.1 (1) โครงการลดขั้นตอนและ - - - กองคลัง
พินิจและใชอํานาจ ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อ (งานผลประโยชน)

หนาท่ีใหเปนไปตาม ประชาชน
หลักการบริหารกิจการ 2.3.1 (2) กิจกรรม การลดขั้นตอน - - - กองชาง
บานเมืองท่ีดี และระยเวลาในการปฏิบัติราชการ

เร่ือง การขออนุญาตกอสราง 
ดัดแปลง หรือร้ือถอนอาคาร
2.3.2 (1) การออกคําสั่งมอบอํานา - - - สํานักปลัด
การปฏิบัติราชการ

2.4 การเชิดชูเกียรติ 2.4.1 (1) กิจกรรมการยกยองเชิดชู 50,000 50,000 50,000 สํานักปลัด
แกหนวยงาน/บุคคล เกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความ (งานการเจาหนาที)่

ในการดําเนินกิจการ ซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม
การประพฤติปฏิบัติตน 2.4.2 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคค - - - สํานักปลัด
ใหเปนท่ีประจักษ ท่ีชวยเหลือกิจการสาธารณะหรือมี

จิตสาธารณะ
2.5 มาตรการจัดการ 2.5.1 (1) มาตรการ "จัดทําขอตกล - - - ทุกกอง
ในกรณีไดทราบ หรือ การปฏิบัติราชการ"

รับแจง หรือตรวจสอบ 2.5.2 (1) มาตรการ "ใหความรวมมื - - - ทุกกอง
พบการทุจริต กับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและ

องคกรอิสระ"

สวนที่ 2
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ภายใตยุทธศาสตรชาติ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2562 - 2564)
เทศบาลเมืองทับกวาง

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ



9

ภารกิจ ป 2562 ป 2563 ป 2564
ตามมิติ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)
มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

2.5.3 (1) มาตรการ "กํากับการ - - - กองวิชาการฯ
ดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน (งานบริการฯ)

กลาวหาบุคลากรของเทศบาล
เมืองทับกวาง
  1  โครงการ  
  3  กิจกรรม
  8  มาตรการ

รวม
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ภารกิจ ป 2562 ป 2563 ป 2564
ตามมิติ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)
3. การสงเสริม 3.1 จัดใหมีและเผยแพร 3.1.1 (1) มาตรการ "ปรับปรุงและ - - - กองวิชาการฯ
   บทบาทและ ขอมูลขาวสารในชองทาง พัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของ (งานบริการฯ)

   การมีสวนรวม ท่ีเปนการอํานวยความ เทศบาลเมืองทับกวาง"
   ของภาค สะดวกแกประชาชนไดมี 3.1.2 (1) กิจกรรม "เผยแพรขอมูล - - - กองคลัง
   ประชาชน สวนรวมตรวจสอบการ ขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ กองวิชาการฯ

ปฏิบัติราชการ ตาม และการรับเร่ืองรองเรียนในเว็บไซต"
อํานาจหนาท่ีขององคกร 3.1.3 (1) มาตรการ "การกํากับ - - - กองวิชาการฯ
ปกครองสวนทองถิ่น ติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสาร (งานบริการฯ)

ของเทศบาลเมืองทับกวาง
3.1.3 (2) กิจกรรมการเผยแพรขอมู - - - กองวิชาการฯ
ขาวสารของเทศบาลเมืองทับกวาง (งานบริการฯ)

ไดทุกขั้นตอน
3.2 การรับฟงความ 3.2.1 (1) การจัดเวทีประชาคมของ ปละ ปละ ปละ กองสวัสดิการฯ
คิดเห็น การรับและตอบ เทศบาลเมืองทับกวาง" 20,000     20,000    20,000    กองวิชาการฯ
สนองเร่ืองรองเรียน/ 3.2.2 (1) มาตรการ "จัดการเร่ือง - - - กองวิชาการฯ
รองทุกขของประชาชน รองทุกข/รองเรียน ของเทศบาล (งานนิติการ)

เมืองทับกวาง
3.2.3 (1) มาตรการจัดการเร่ือง - - - กองวิชาการฯ
รองทุกข/รองเรียน ของเทศบาล (งานนิติการ)
เมืองทับกวาง

3.3 การสงเสริมให 3.3.1 (1) สงเสริมการมีสวนรวมขอ ปละ ปละ ปละ กองสวัสดิการฯ
ประชาชนมีสวนรวม ประชาชนในการบริหารกิจการของ 20,000     20,000    20,000    กองวิชาการฯ
บริหารกิจการขององคกร เทศบาลเมืองทับกวาง
ปกครองสวนทองถิ่น 3.3.2 (1) การติดตามและประเมินผ 50,000     50,000    50,000    กองวิชาการฯ

แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองทับกวาง (งานวิเคราะหฯ)

   -  โครงการ  
  5  กิจกรรม
  4 มาตรการ

รวม

สวนที่ 2
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ภายใตยุทธศาสตรชาติ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2562 - 2564)
เทศบาลเมืองทับกวาง

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

สวนที่ 2
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ภารกิจ ป 2562 ป 2563 ป 2564
ตามมิติ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)
4. การเสริมสราง 4.1 มีการจัดวางระบบ 4.1.1 (1) โครงการจัดทําแผนการ - - - งานตรวจสอบ
    และปรับปรุง ตรวจสอบภายในและ ตรวจสอบภายในประจําป ประจําป ภายใน
    กลไกในการ การควบคุมภายใน งบประมาณ 2562 - 2565

    ตรวจสอบการ 4.1.2 (1) การจัดทํารายงานการ - - - กองวิชาการฯ
    ปฏิบัติราชการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (งานวิเคราะหฯ)

    ขององคกร ของเทศบาลเมืองทับกวาง ตาม
    ปกครองสวน ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
    ทองถิ่น แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
4.2 การสนับสนุนให 4.2.1 (1) มาตรการ "สงเสริมให - - - สํานักปลัด
ภาคประชาชนมีสวนรวม ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ (งานการเจาหนาที)่

ตรวจสอบการปฏิบัติ ดูแลการบริหารงานบุคคล"

หรือการบริหารราชการ 4.2.2 (1) การเผยแพรขอมูลขาวสา - - - กองวิชาการฯ
ตามชองทางท่ีสามารถ การดําเนินงานของเทศบาลเมือง (งานบริการฯ)

ดําเนินการได ทับกวาง
4.2.3 สงเสริมใหภาคประชาชนมี - - - กองคลัง(พัสดุ)

สวนรวมในการจัดซ้ือจัดจางของ กองวิชาการฯ
เทศบาลเมืองทับกวาง

4.3 การสงเสริมบทบาท 4.3.1 (1) โครงการสงเสริมความรู 100,000   100,000  100,000  สํานักปลัด
การตรวจสอบของ ดานกฎหมาย ระเบียบและกฎหมาย
สภาทองถิ่น ท่ีเก่ียวของสําหรับผูบริหารและ

สมาชิกสภาทองถิ่น
4.3.2 (1) กิจกรรมสงเสริมและ - - - สํานักปลัด
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น

4.4 การเสริมพลังการมี 4.4.1 (1) การสงเสริมชุมชนเฝาระว - - - กองวิชาการฯ
สวนรวมของชุมชน การทุจริต (งานบริการฯ)

(Community) และ 4.4.2 (1) การบูรณาการกับทุก - - - กองวิชาการฯ
บูรณาการทุกภาคสวน ภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต (งานนิติการ)
เพื่อตอตานการทุจริต

             2  โครงการ  
             5  กิจกรรม
             2  มาตรการ

รวม

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ภายใตยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2562 - 2564)

เทศบาลเมืองทับกวาง

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ
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ภารกิจ ป 2562 ป 2563 ป 2564
ตามมิติ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)
4. การเสริมสราง 4.1 มีการจัดวางระบบ 4.1.1 (1) โครงการจัดทําแผนการ - - - งานตรวจสอบ
    และปรับปรุง ตรวจสอบภายในและ ตรวจสอบภายในประจําป ประจําป ภายใน
    กลไกในการ การควบคุมภายใน งบประมาณ 2562 - 2565

    ตรวจสอบการ 4.1.2 (1) การจัดทํารายงานการ - - - กองวิชาการฯ
    ปฏิบัติราชการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (งานวิเคราะหฯ)

    ขององคกร ของเทศบาลเมืองทับกวาง ตาม
    ปกครองสวน ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
    ทองถิ่น แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
4.2 การสนับสนุนให 4.2.1 (1) มาตรการ "สงเสริมให - - - สํานักปลัด
ภาคประชาชนมีสวนรวม ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ (งานการเจาหนาที)่

ตรวจสอบการปฏิบัติ ดูแลการบริหารงานบุคคล"

หรือการบริหารราชการ 4.2.2 (1) การเผยแพรขอมูลขาวสา - - - กองวิชาการฯ
ตามชองทางท่ีสามารถ การดําเนินงานของเทศบาลเมือง (งานบริการฯ)

ดําเนินการได ทับกวาง
4.2.3 สงเสริมใหภาคประชาชนมี - - - กองคลัง(พัสดุ)

สวนรวมในการจัดซ้ือจัดจางของ กองวิชาการฯ
เทศบาลเมืองทับกวาง

4.3 การสงเสริมบทบาท 4.3.1 (1) โครงการสงเสริมความรู 100,000  100,000  100,000    สํานักปลัด
การตรวจสอบของ ดานกฎหมาย ระเบียบและกฎหมาย
สภาทองถิ่น ท่ีเก่ียวของสําหรับผูบริหารและ

สมาชิกสภาทองถิ่น
4.3.2 (1) กิจกรรมสงเสริมและ - - - สํานักปลัด
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น

4.4 การเสริมพลังการมี 4.4.1 (1) การสงเสริมชุมชนเฝาระว - - - กองวิชาการฯ
สวนรวมของชุมชน การทุจริต (งานบริการฯ)

(Community) และ 4.4.2 (1) การบูรณาการกับทุก - - - กองวิชาการฯ
บูรณาการทุกภาคสวน ภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต (งานนิติการ)
เพื่อตอตานการทุจริต

             2  โครงการ  
             5  กิจกรรม
             2  มาตรการ

รวม

สวนที่ 2
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ภายใตยุทธศาสตรชาติ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2562 - 2564)
เทศบาลเมืองทับกวาง

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ



๑๒ 
 

สวนท่ี 3 
 

มิติที่  1  การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
1.1  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร  ขาราชการ 
การเมืองฝายสภาทองถิ่น  และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชนสุข 
แกประชาชนในทองถิ่น 
 

ลําดับท่ี  1   
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ  “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองทับกวาง” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีเทศบาลเมืองทับกวาง  ไดประกาศประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองทับกวางไปแลวนั้น  โดยได
กําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวมและประเทศชาติ  อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะตองยึดม่ันใน
คานิยมหลักของมาตรฐานจรยิธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี, ซ่ือสัตยสุจริต
และรับผิดชอบ, ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอนยืน
หยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไมเลือก
ปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมเบียดเบียนขอเท็จจริง,มุงสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐานมีความโปรงใสและตรวจสอบได,ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขและยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน เทศบาลเมืองทับกวาง
ไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองทับกวาง” เพ่ือใหบุคลกรท้ัง
ฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต  มีคุณธรรมจริยธรรม 
ไมกระทําการอันใดเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 

 3.2 เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ  ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล
และเปนเครื่องมือตรวจสอบการทํางานดานตางๆ เพ่ือใหเปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 3.3 เพ่ือปองกันการแสวงหาผลประโยชนมิชอบหรือความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจข้ึนรวมท้ัง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 

4. เปาหมายผลผลิต 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และพนักงานจาง เทศบาลเมืองทับกวาง 
 



๑๓ 

 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลเมืองทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เผยแพรประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองทับกวาง  เพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร  
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน และพนักงานจางทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับ
ระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืน ๆ อยางท่ัวถึงมีประสิทธิภาพ 

 6.2 ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 
         ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
         สํานักปลัดเทศบาล  งานการเจาหนาท่ี 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
         คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  และพนักงานจาง  ของเทศบาลเมืองทับกวาง ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

ลําดับท่ี  2 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการฝกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  แกคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  

และพนักงานจางของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 มาตรา 278 บัญญัติใหมีประมวล
จริยธรรม เพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ  หรือเจาหนาท่ีของรัฐ
แตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกัน
เปนหมูคณะอีกอยางท่ีขาดไมได คือ คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ 
ปฏิบัติอันถูกตอง ดีงามท้ัง กาย วาจา ใจ ตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม ซ่ึงบุคลากรทุกคนท่ีทํางานรวมกันมี
คุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว  โปรงใส  สามารถตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเชื่อม่ันและไววางใจท่ีจะ
เขามารับบริการท่ีองคกรนั้น ๆ  
 เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมท้ังในดานคน ไดแก บุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร  
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และขาราชการฝายประจํา รวมถึงพนักงานจาง จึงไดจัดทําโครงการอบรม
คุณธรรม  จริยธรรม  แกคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจางของเทศบาล
เมืองทับกวางข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการปลูกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต 

 3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน 

 3.3 เพ่ือสรางจิตสํานึกและตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

 3.4 เพ่ือสรางจิตสํานึกและตระหนักท่ีจะไมกระทําขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีผลประโยชนทับซอน 
  

4. เปาหมายผลผลิต 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  และพนักงานจางของเทศบาลเมืองทับกวาง 

 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 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  งานการเจาหนาท่ี 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
          ตัวช้ีวัด 

ประชาชนผูมารับบริการท่ีเทศบาลเมืองทับกวาง  ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง โดยใชแบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลการประเมินไมต่ํากวารอยละ 70 

          ผลลัพธ 
คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจางของเทศบาลเมืองทับกวาง   

เกิดจิตสํานึกท่ีดีในการตอตานการทุจริต  และประพฤติปฏิบัติโดยยึดม่ันในหลักประมวลจริยธรรม 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

1.1.3  สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน  

 

ลําดับท่ี  3 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการประชาสัมพันธการใชแอพพลิเคชั่นกฎหมาย  ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
เนื่องจากปจจุบันมีการใชเทคโนโลยีในการสื่อสารมากข้ึนและใชงานไดอยางรวดเร็ว ทําใหประชาชนและ

บุคคลท่ัวไป  สามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว  ในยุคปจจุบันมีการติดตอสื่อสารกันผานโลกโซเชียล 
ท้ัง FACEBOOK, LINE และ Application (แอพพลิเคชั่น) ในการใหประชาชนไดรับทราบและเปนการเผยแพร
อีกชองทางหนึ่ง สามารถรับรูขอมูลไดผานทางระบบมือถือผานทางแอปพลิเคชั่น ถือเปนการรับรูขอมูลไดอยาง
รวดเร็ว 
 

3. วัตถุประสงค 
เพ่ือเผยแพรความรู ความเขาใจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 100 และมาตรา 103 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง ของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
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. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงาน พนักงานจาง เทศบาลเมืองทับกวาง สามารถโหลดแอพพลิเคชั่น

กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103 จากเว็บไซตเทศบาลเมืองทับกวางได 
 
 

         
 



๑๗ 

 

1.1.3  สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน  

 

ลําดับท่ี  4 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
รัฐบาลภายใตการนําของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
สงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ  โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสม ยึดหลักการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี  เพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม  รวมท้ังปรับปรุง
และจัดใหมีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐ
ทุกระดับ 
 ปจจุบันมีหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. ซ่ึงไดเผยแพรองคความรูเก่ียวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ  และองคกรตามรัฐธรรมนูญ  ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ท่ี  3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ดาน  อันรวมถึงการตอตานการทุจริตในองคกร  ซ่ึงสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ
ดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน  ผานกิจกรรมตาง ๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือประมวล
จริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติ  วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ขางตน เพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ การ
ปฏิบัติใหเปนกลไกสําคัญท่ีจะปองกันการทุจริต  โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนของ
เจาหนาท่ีในภาครัฐ  เทศบาลเมืองทับกวางจึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคูมือปองกัน
ผลประโยชนทับซอนข้ึน  เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนัก
ถึงปญหาในเรื่องดังกลาว  รวมท้ังเปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษา  เพ่ือเปนพ้ืนฐานการปฏิบัติตนใน
การรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีใสสะอาด  ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให
เทียบเทาระดับมาตรฐานสากลตอไปได 
 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลเมืองทับกวาง  ใหบุคลากรผูปฏิบัติงาน 

นําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง 
 3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู  ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหา
การทุจริตคอรรัปชั่น 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 



๑๘ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
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 
ฝายบริหารงานท่ัวไป  กองวิชาการและแผนงาน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

1.1.3  สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน  

 

ลําดับท่ี  5 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of Interest” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 100, 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว   
เพ่ือลดระบบอุปถัมภในสังคมไทยใหเจาหนาท่ีของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวมออกจากกันได  หากเจาหนาท่ีของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 
 การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบ
หลายปท่ีผานมา  โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซ่ึงไดสงผลกระทบตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมท้ังไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม  หนวยงานภาครัฐตอง
เรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอมท่ีจะเขาใจสาเหตุและปจจัยท่ีนําสูการคอรรัปชั่น  เพ่ือจะไดหาทาง
ปองกันและปฏิบัติหนาท่ีใหหางไกลจากตนเหตุตาง ๆ ท่ีนําไปสูการทุจริต คอรรับชั่น โดยเฉพาะในเรื่องการ
ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  
รวมท้ังใหตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  
หรือ เกิดเปนผลประโยชนทับซอน  ซ่ึงเปนปญหาเชิงโครงสรางท่ีเก่ียวของกับหลายมิติ  ท้ังมิติดานสังคม  
การเมืองและการบริหารท่ีสําคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารท่ีดอยพัฒนา  ดังนั้น  เทศบาล
เมืองทับกวาง  จึงไดจัดทํามาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of Interest” ข้ึน  
เพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบคุลากรในการทํางานเพ่ือสวนรวม  ยึดถือหลักจริยธรรมและ
ผลประโยชน  สวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญหากขาราชการและพนักงานของเทศบาลขาดจิตสํานึกใน
หนาท่ีท่ีจะปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ  มีการใชอํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนิน
กิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชนตอตนเอง กลุม พรรค พวกพอง เหนือผลประโยชนสวนรวมยอมสงผลกระทบตอ
สถาบันราชการ และสรางความเสียหายตอประเทศชาติ และประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลเมืองทับกวาง  ใหบุคลากรผูปฏิบัติงาน 

นําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง 
 3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู  ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหา 
การทุจริตคอรรัปชั่น 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
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  ฝายบริหารงานท่ัวไป   
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

1.1.3  สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน  
 

ลําดับท่ี  6 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ “ปองกันผลประโยชนทับซอนอันเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ  ในสังกัด
เทศบาลเมืองทับกวาง” 

 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอรัปชั่นถือวาเปนปญหาสําคัญตอประเทศ  ซ่ึงแมจะมีการ
ปรับระบบการบริหารราชการใหทันสมัยและมีการรณรงคจากองคกรของรัฐ  องคกรอิสระ และภาคประชาชนมา
โดยตลอดก็ตาม  แตทุกฝายก็ตางเห็นพองกันวาการทุจริตคอรัปชันเปนปญหาท่ีนําไปสูความยากจนและเปน
อุปสรรคท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศอยางแทจริง  แตแนวคิดของคนไทยสวนหนึ่งกลับมองวาการทุจริตคอรัป
ชันเปนเรื่องปกติและยอมรับได จึงทําใหคนยินยอมท่ีจะเสียสละทรัพยสินเงินทองเพ่ือซ้ือความสะดวก สิทธิพิเศษ
หรือตัดความรําคาญ  แมกระท่ังเกิดความคิดสีเทาประเภทกินตามน้ํา หรือมีแนวคิดคานิยมความเชื่อท่ีวา คนโกง
แตเกงดีกวาคนซ่ือแตทํางานไมเปน ซ่ึงการกระทําเหลานี้ทําใหสังคมไทยกลายเปนสังคมท่ี ยอมรับการคอรัปชัน 
หากเจาหนาท่ีของรัฐขาดจิตสํานึกท่ีจะปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มีการใชอํานาจในตําแหนง
หนาท่ีราชการของตนดําเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชนตอตนเอง กลุม พรรคพวก เหนือประโยชนสวนรวมยอม
สงผลกระทบตอสถาบันราชการและสรางความเสียหายตอประเทศชาติและประชาชน ดังนั้น หนวยงานภาครัฐ
ควรสรางความตระหนัก และหามาตรการเพ่ือปองกันและแกไขปญหา เพ่ือนํามาสูการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและ
คานิยมการสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของเจาหนาท่ีและพนักงานของรัฐในการทํางานเพ่ือสวนรวม 
ยึดหลักจริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสาํคัญ 
 ท้ังนี้ กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายปองกันและปราบปราม
การทุจริต และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดมีบทบัญญัติเก่ียวกับการหามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติ
หนาท่ีหรือใชอํานาจหนาท่ีในลักษณะท่ีเปนผลประโยชนทับซอน รวมไปถึงประมวลจริยธรรมของพนักงาน
เทศบาลเมืองทับกวาง ไดกําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวางปฏิบัติหนาท่ีโดยใหการยึดถือ
ประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน  ซ่ึงการปฏิบัติหนาท่ีโดยมี
ผลประโยชนทับซอนนั้นอาจเปนจุดเริ่มตนของการทุจริต และประพฤติมิชอบหรือการคอรัปชันได 
 ดังนั้น  เพ่ือเปนการปองกันผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติหนาท่ีอันอาจกอใหเกิดปญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบหรือการคอรัปชันในเทศบาลเมืองทับกวาง จึงควรจัดทําคูมือ“การปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน” เพ่ือใหพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง และบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัดเทศบาล
เมืองทับกวางทุกระดับทุกคน  รวมไปถึงขาราชการการเมืองฝายบริหาร  และขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภา 
นําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนมิใหเกิดข้ึนในหนวยงานเทศบาลเมือง
ทับกวาง 
 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง  เขาใจถึงความหมาย ผลกระทบเสียหาย 

 และบทกําหนดโทษของการปฏิบัติหนาท่ีอันมีลักษณะเปนผลประโยชนทับซอน 
 3.2 เพ่ือปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  หรือการคอรัปชันในหนวยงานเทศบาลเมือง 
ทับกวาง 
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 3.3 เพ่ือใหเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวางชวยการสอดสองดูแลพฤติกรรมของเจาหนาท่ี  
เพ่ือปองกันมิใหมีการปฏิบัติหนาท่ีอันเปนผลประโยชนทับซอน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  พนักงานจาง และบุคลากรทางการศึกษา   
ในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง 

 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลเมืองทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
 

6. วิธีดําเนินการ 
เผยแพรคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน  ใหแกเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง  

เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

 

8. งบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
กองวิชาการและแผนงาน  ฝายบริหารงานท่ัวไป   
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ตัวช้ีวัด  :  จํานวนเรื่องรองเรียนวาเจาหนาท่ีเทศบาลเรียกรับผลประโยชนหรือทุจริตไมเกิน 5 เรื่องตอป 
 

ผลลัพธ  :  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานจาง  และบุคลากรทางการ
ศึกษา  ในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมมีผลประโยชนทับซอน/ไมมีปญหาการรองเรียนวา
เจาหนาท่ีเทศบาลเรียกรับผลประโยชน หรือทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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1.2  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการจัดทําสื่อประชาสัมพันธรณรงคตอตานการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ภายใตบริบทของประเทศไทยท่ีตองเผชิญทามกลางความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน ท่ี

ปรับเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วและมีความสลับซับซอน ทําใหกระบวนการพัฒนาดานตางๆ ของประเทศ  ขาดความ
สมดุลและกอใหเกิดสภาพปญหาท่ีตอเนื่องเก่ียวพันกันหลายดาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น 
นับเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ ฉะนั้นกระบวนการแกไข
ปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการท่ีจะ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง 

ดังนั้น เทศบาลเมืองทับกวาง จึงไดจัดทํา“สื่อประชาสัมพันธรณรงคตอตานการทุจริต” ข้ึน เพ่ือสราง
จิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากรของเทศบาล เด็กนักเรยีนในสังกัดเทศบาลและ
พ่ีนองชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 

 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากรของเทศบาล      

เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล และพ่ีนองชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 
3.2  เพ่ือสรางกระแสคานิยมการตอตานการทุจริต 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
แผนพับ จํานวน 2,000 แผน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
สํานักงานเทศบาลเมืองทับกวาง, โรงเรียนสังกัดเทศบาล, ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง 

ศูนยบริการสาธารณสุขในสังกัดเทศบาล และพ้ืนท่ีชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1  ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ 
6.2  เผยแพรสื่อประชาสัมพันธตามพ้ืนท่ีดําเนินการท่ีไดกําหนดไว 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
งบประมาณ  50,000  บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
กองวิชาการและแผนงาน  งานบริการและเผยแพรวิชาการ   
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ผลลัพธ : บุคลากรของเทศบาลเมืองทับกวาง  เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล  และพ่ีนองชาวชุมชนใน 

เขตเทศบาลเมืองทับกวาง  มีจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริตมากยิ่งข้ึน 
 

ตัวช้ีวัด : รอยละ 20 ของบุคลากรและประชาชนในเขตเทศบาลไดรับรูเก่ียวกับสังคม ไมทนตอการ 
ทุจริต 
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1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
 

ลําดับท่ี  8 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมปลูกฝง “จิตสาธารณะ” ใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 เปนท่ีประจักษวา ความเจริญรุงเรืองทางดานวัตถุในปจจุบัน  เปนสาเหตุท่ีทําใหสังคมโดยท่ัวไปมีคานิยม
ท่ีใหความสําคัญในการแสวงหาเงินทอง แสวงหาอํานาจบารมี  มากกวาท่ีจะใหความสําคัญทางดานจิตใจ  สังคม
ในปจจุบันจึงกลับเสื่อมโทรมลงอยางเห็นไดชัดเจน ปญหาตางๆ มีมากมาย การปลูกฝงความสํานึกใหกับบุคคล
เพ่ือใหมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  จึงควรบังเกิดข้ึนในสังคม  ดวยเหตุนี้ในปจจุบัน  จึงมีการกลาวถึง
คําวา “จิตสาธารณะ” มากข้ึน  เพ่ือใหผูคนไดตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสาธารณะมากกวาตนเอง  นั่น
หมายถึงวา ทุกคนตองมีการใหมากกวาการรับ  เพราะสิ่งเหลานี้ถาสามารถปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนไดตระหนัก  
สังคมยอมไดรับแตความสุขอยางแนนอน  คําวา “จิตสาธารณะ” จึงมีความสําคัญตอชีวิตและความเปนอยูของ
มนุษยโดยสวนรวม  การปลูกฝงความสํานึกกับบุคคลตางๆ ใหมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมหรือ
สาธารณะ  จะเปนการสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหเกิดข้ึนกับบุคคลโดยท่ัวไป  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 
รวมท้ังประชาชนท่ัวไป  สิ่งเหลานี้เปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนภายในกายของคน “จิตสาธารณะ” มีความสําคัญในการ
ปลูกจิตสํานึกใหผูคนรูจัก การเสียสละ การรวมแรงรวมใจ รวมมือในการทําประโยชนเพ่ือสังคมและสวนรวม  
ดังนั้น การสรางสังคมคนรุนใหมท่ีมีคุณภาพ  จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองปลูกฝงจิตสํานึกใหมี “จิตสาธารณะ” อัน
เปนสวนสนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งตอการใหบริการสวัสดิการสังคมอยางยั่งยืน   
 จิตสาธารณะ (Public mind) หมายถึง  จิตสํานึกเพ่ือสวนรวม  เพราะคําวา “สาธารณะ” คือ สิ่งท่ี
มิไดเปนของผูหนึ่งผูใด “จิตสาธารณะ” จึงเปนความรูสึกถึงการเปนเจาของในส่ิงท่ีเปนสาธารณะ ในสิทธิและ
หนาท่ีท่ีจะดูแล และบํารุงรักษารวมกัน เชน การชวยกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอมโดยการไมท้ิงขยะลงในแหลงน้ํา  
การดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ เชน หลอดไฟฟาท่ีใหแสงสวางตามถนนหนทาง  แมแตการประหยัดน้ําประปา
หรือไฟฟาท่ีเปนของสวนรวมโดยใหเกิดประโยชนคุมคา  การใหความชวยเหลือผูตกทุกขไดยากหรือผูท่ีรองขอ
ความชวยเหลือเทาท่ีจะทําได  
 การสรางจิตสาธารณะในสังคมไทยใหเจริญงอกงามตองอาศัยระยะเวลาและความตอเนื่องในการ
ดําเนินงาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดรับความรวมมือรวมใจจากทุกภาคสวนในสังคม  เพ่ือรวมกันผลักดันใหมีผล
เกิดข้ึน  ท้ังในระดับนโยบายและการปฏิบัติ  เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหกาวสูการเปนสังคมท่ีมีจิตสาธารณะอยาง
แทจริง  
 

๓. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปลูกฝง “จิตสาธารณะ” ใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป   

3.2 เพ่ือใหเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ไดทราบถึงความสําคัญของจิตสาธารณะ 
๓.3 เพ่ือใหเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป เขาใจการยกตัวอยางการมีจิตสาธารณะในการรับผิดชอบ

ตนเองและสังคม 
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๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.๑ เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี  สามารถอธิบายความสําคัญของจิตสาธารณะได 
 4.2 เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี  อธิบายและยกตัวอยางการมีจิตสาธารณะในการ
รับผิดชอบตนเอง และตอสังคมได 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธใหความรูเรื่อง “จิตสาธารณะ” ทางสื่อตางๆ อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  ท้ังทาง
ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ  สื่อ Social Medea ตางๆ    
 6.2 เผยแพรกิจกรรมการทําความดีของกลุมจิตอาสาอ่ืนๆ อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  ทางสื่อ Social 
Medea ตางๆ     
 6.๓ จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน  พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในคูคลอง ทําความ
สะอาดถนนและพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนตางๆ ในชุมชน 
 6.๔ จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน  และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ใหมีความ
สวยงาม  สะอาด รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ 
ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณ  50,000  บาท 
 

๙. ผูรับผิดชอบดําเนินการ 
 กองวิชาการและแผนงาน  งานบริการและเผยแพรวิชาการ   
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี  เกิดความตระหนักและมีสวนรวมในการรักษา
ประโยชนสาธารณะ  เขารวมกิจกรรมเพ่ือสวนรวมตางๆ ของชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
 10.2 เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี  มีจิตใจในการรวมกันรักษาสาธารณสมบัติ 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ลําดับท่ี  9 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เปนแนวทางการดําเนินชีวิตและวิ ถีปฏิบัติ ท่ีพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลท่ี ๙  มีพระราชดํารัสชี้แนะแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด 
นานกวา ๓๐ ป  และไดทรงเนนย้ําแนวทางพัฒนาท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไมประมาท  
โดยคํานึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัว ตลอดจนใชความรูและคุณธรรม เปนพ้ืนฐาน
ในการดํารงชีวิต การปองกันใหรอดพนจากวิกฤต และใหสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแส
โลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ   
 โดยท่ีภาวะการณปจจุบันความเจริญกาวหนาดานเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว  การ
ดําเนินชีวิต  การประกอบอาชีพมีการแขงขันคอนขางสูง ประชาชนโดยท่ัวไปมีการรับอารยะธรรมจากตางประเทศ  
คานิยม เทคโนโลยีซ่ึงบางอยางท่ีไดรับเขามาทําใหเกิดคานิยมการใชชีวิตประจําวันท่ีฟุมเฟอยเกิดความเสื่อมของ
สังคม และทําใหเกิดปญหาในสังคม ปญหาครอบครัว   

เทศบาลเ มืองทับกวาง ในฐานะองคการปกครองสวนทอง ถ่ิน ท่ี มีความใกลชิด กับประชาชน 
ในชุมชนมากท่ีสุด  โดยไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(ขอ 6) ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององคพระบาทสมเด็กพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง
รัชกาลท่ี 9 มาใชใหคนชุมชนไดปฏิบัติตาม และใหบังเกิดไดในชีวิตประจําวันของทุก ๆ คนดวยการรูจักการใช
ทรัพยากรภายในชุมชน และเล็งเห็นความสําคัญในหลักการและปรัชญาเศรษฐกิจสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 
67 (ขอ 6) และ) ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขององคพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลท่ี ๙  มาใชใหคนชุมชนไดปฏิบัติ
ตาม และใหบังเกิดไดในชีวิตประจําวันของทุก ๆ คน ดวยการรูจักการใชทรัพยากรภายในชุมชน และเล็งเห็น
ความสําคัญในหลักการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือใหประชาชนภายในเขตพ้ืนท่ีไดตระหนัก และเกิดการ
เรียนรูในการพ่ึงพาตนเอง มีการดําเนินชีวิตใหอยูอยางพอประมาณตน  เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียง
กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน   

 

3. วัตถุประสงค 
3.1   เพ่ือใหทําใหประชาชน  เยาวชน  ผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ และพนักงานของเทศบาลฯ มีความรู  

ความเขาใจ  ประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสามารถนําแนวพระราชดําริมาประยุกตใชกับ
ชีวิตประจําวันตามหลักการพอเพียง   ความพอดี  การใชชีวิตอยางรอบคอบ ไมฟุมเฟอย ใชชีวิตในความไมประมาท 
ใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชน  มีคุณคาและเกิดรายได 

3.2  เพ่ือใหประชาชน เด็กและเยาวชน ผูบริหาร  สมาชกิสภาเทศบาล และพนักงานของเทศบาลไดมี 
ความรูการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชน  เด็กและเยาวชน  ผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงานของเทศบาล จาํนวน ๘๐ คน  

 



๒๘ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินงาน 
 ภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 
6. วิธีการดําเนินงาน 

6.1 สํารวจขอมูลในสวนท่ีเก่ียวของ 
6.2 เขียนโครงการเสนอโครงการ 
6.3 ผูบริหารอนุมัติโครงการ 
6.4 แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินงานตามโครงการ 
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. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ 
 ประชาชน เยาวชน ผูบริหาร และพนักงานเทศบาลฯ ท่ีไดเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ และ
สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน และเผยแพรใหประชาชนในชุมชน
ดําเนินตามได   
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี  3  (พ.ศ. 2556 -2560) 
มุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริต
ทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชน  เพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ  โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลัก
เพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Porceptions Index : CPI)  ไมนอย
กวารอยละ 50 ในป พ.ศ.2564 
 ดังนั้น  เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ  ขางตน  เทศบาลเมืองทับ
กวาง  จึงไดกําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน  เพ่ือใหสามารถปรับแผน
ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสูการปฏิบัติท่ี
เปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนกังานเทศบาล  และพนักงานจาง 
 2. เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหารทองถ่ิน  
สมาชิกสภาทองถ่ิน  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง 
 

4. เปาหมายผลผลิต 
 ขอมูล/ความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร  มากกวา  5  เรื่องข้ึนไป 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลเมืองทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการ
ทุจริต เชน กฎหมาย  ป.ป.ช. มาตรา 100  มาตรา 103  มาตรา 103/7  สื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
กับการปลูกจิตสํานึก 

 6.2 เผยแพรประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรูใหบุคลากรในสังกัดไดทราบ  และถือปฏิบัติอยาง
เครงครัด 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 



๓๐ 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
         ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
         กองวิชาการและแผนงาน  ฝายบริหารงานท่ัวไป   
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนขอมูล/องคความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
    โครงการการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

๒.  หลักการและเหตุผล 
มนุษย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธเก่ียวเนื่องกันอยางใกลชิด ท้ังนี้               

เพราะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนสิ่งท่ีเอ้ืออํานวยประโยชน ใหมนุษยไดรับปจจัยสี่ซ่ึงไดแก อาหาร 
เครื่องนุงหม ยารักษาโรคและท่ีอยูอาศัย แตขณะเดียวกันการกระทําของมนุษยเองไดสงผลกระทบตอสภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนื่องจากความจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติรวมท้ังการเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว
ของจํานวนประชากร  ไดมีผลทําใหเกิดการแกงแยงในการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีอยูยิ่งไปกวา
นั้นมนุษยยังไดใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางฟุมเฟอยและไมมีแผนการจัดการ โดยมุงหวังผลกําไร
สูงสุดแตเพียงอยางเดียว จึงมีผลทําใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมและการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติรวมท้ัง
กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมหรือการแพรกระจายของภาวะมลพิษจากขบวนการใชทรัพยากรธรรมชาตินั้น ๆ ดวย
ประเทศไทยซ่ึงเปนประเทศกําลังพัฒนาไดมีการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือการเรงรัดการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ โดยขาดความระมัดระวังและคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ี
เพียงพอมาโดยตลอด จึงมีผลทําใหปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและการแพรกระจายของ
ปญหามลพิษ ไดทวีความรุนแรงมากข้ึนและมีผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชนจนเห็นไดอยางชัดเจน 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองทับกวาง  ตระหนักถึงสิ่งแวดลอมของโลกท่ีเปลี่ยนไป                
ประกอบกับวันท่ี ๕  มิถุนายนของทุกปเปนวันสิ่งแวดลอมโลก จึงไดจัดโครงการการมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เพ่ือเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองทับกวาง
รวมกัน 
 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑  เพ่ือเปนการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 
 ๓.๒  เพ่ือใหประชาชนไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการปลูกตนไม 
 ๓.๓  เพ่ือเปนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและเปนการลดภาวะโลกรอน 
 

๔. เปาหมาย 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน                             
ผูชวยผูใหญบาน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนในชุมชน พนักงานเทศบาล                                
ลูกจางประจํา พนักงานจาง และผูสังเกตการณ 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

๖. วิธีการดําเนินงาน 
 ๖.๑  จัดทําและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติดําเนินงานตามโครงการฯ 

 ๖.๒  แตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินตามโครงการฯ 

 ๖.๓  ประสานการดําเนินงานกับผูเขารวมโครงการฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

http://guru.sanook.com/4085/


๓๒ 
 

 ๖.๔  ดําเนินกิจกรรมการปลูกตนไมและมอบกลาไม 
 ๖.๕  สรุปผลการดําเนินงานและรายงาน 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

 

๘. งบประมาณ 
 งบประมาณ  100,000  บาท 
 

๙. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 เทศบาลเมืองทับกวาง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   
 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑๐.๑  เปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 
 ๑๐.๒  ประชาชนไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการปลูกตนไม 
 ๑๐.๓  เปนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและเปนการลดภาวะโลกรอน 
 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
    โครงการรณรงคคัดแยกขยะ 

 

2. หลักการและเหตุผล 
ดวยคณะรัฐมนตรี  ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี  ๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ลงมติเห็นดวยกับแผนแมบทการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเสนอ  และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับกระทรวงมหาดไทยจัดทําแผน
แมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น  (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) และนายกรัฐมนตรี (พลเอก
ประยุทธ  จันทรโอชา) ไดกลาวในรายการคืนความสุขใหคนในชาติ ซ่ึงเผยแพรออกอากาศทางสถานีโทรทัศนรวม
การเฉพาะกิจแหงประเทศไทย เม่ือวันศุกรท่ี  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เก่ียวกับการแกไขปญหาขยะมูลฝอยอยาง
เปนรูปธรรมและไดเรงรัดมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย บูรณาการรวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในการจัดทําแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไรขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ป โดยใช
หลักการ ๓Rs  คือ การใชนอย ใชซํ้า และนํากลับมาใชใหม โดยมีเปาหมายเพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยใน
ภาพรวมของประเทศลดลงรอยละ ๕ 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขถึงฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ สวนท่ี ๓ หนาท่ีของ                  
เทศบาล บทท่ี  ๒ เทศบาลเมือง มาตรา ๕๓ (๑) ภายใตกฎหมายเทศบาลเมืองมีหนาท่ีรักษาความสะอาดของ 
ถนนหรือทางเดิน และท่ีทางสาธารณะรวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.๒๕๕๓  หมวดท่ี ๓  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย มาตรา ๑๘ การเก็บ  ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยหรือ
มูลฝอยในเขตราชการสวนทองถ่ินใดใหเปนอํานาจของราชการสวนทองถ่ินนั้น  
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองทับกวาง  เห็นความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมเรื่องการ
จัดการขยะมูลฝอย จึงไดจัดโครงการรณรงคคัดแยกขยะเพ่ือมุงเนนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ 

แหลงกําเนิด และจัดทําระบบการเก็บและขนขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีประสิทธิภาพ 
ภายใตหลักการ ๓Rs และหลักการประชารัฐ เพ่ือตองการสรางจิตสํานึกประชาชนโดยท่ัวไป พรอมท้ังจัดหา
วิธีการดําเนินการจัดการเก่ียวกับขยะ  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพพรอมกับเสนอวิธีการคัดแยกขยะท่ีถูกตอง เพ่ือ
นําเขาสูข้ันตอนการจัดการขยะท่ีถูกตอง 
 

๓. วัตถุประสงค 
          ๓.๑ เพ่ือใหกลุมเปาหมายท่ีเขารับการอบรมทราบถึงแนวทางและรูปแบบการรณรงคคัดแยกขยะกอนท้ิง          

๓.๒ เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางเปนระบบในอนาคต โดยเฉพาะ
การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแยกประเภทขยะอินทรีย  ขยะท่ัวไป  และขยะอันตราย 
 

๔. เปาหมาย 
 กํานันตําบลทับกวาง  ผูใหญบาน  กรรมการชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  ในเขตเทศบาล 

เมืองทับกวาง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 



๓๔ 
 

 ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 
 
๖. วิธีการดําเนินงาน 
 ๖.๑  จัดทําและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติดําเนินงานตามโครงการฯ 
 ๖.๒  แตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินตามโครงการฯ 
 ๖.๓  ประสานการดําเนินงานกับผูเขารวมโครงการฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 ๖.๔  ดําเนินกิจกรรมการปลูกตนไมและมอบกลาไม 
 ๖.๕  สรุปผลการดําเนินงานและรายงาน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

 

๘. งบประมาณ 
 งบประมาณ  200,000  บาท 
 

๙. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 เทศบาลเมืองทับกวาง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม    
 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑๐.๑ รอยละ ๗๐ กลุมเปาหมายท่ีเขารับการอบรมทราบถึงแนวทางและรูปแบบการรณรงคคัดแยกขยะ 
กอนท้ิงประเมินผลจากแบบทดสอบหลังการอบรมฯ   
 ๑๐.๒ รอยละ ๖๐ กลุมเปาหมายท่ีเขารับการอบรมไดรับการเตรียมความพรอมสําหรับการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยอยางเปนระบบในอนาคต โดยเฉพาะการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแยกประเภทขยะอินทรีย  
ขยะท่ัวไป  และขยะอันตราย 
 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
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ลําดับท่ี  13 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการรณรงครักษาความสะอาด 

2. หลักการและเหตุผล 
     ตั้ งแตป  พ.ศ .  ๒๕๑๙ คณะกรรมการอํานวยการสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย                         
ในพระบรมราชูปถัมภ ไดกําหนดวันใหวันท่ี ๑๒ สิงหาคม เปนวันแมแหงชาติ โดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นับตั้งแตนั้นเปนตนมาทุกปวันท่ี ๑๒ สิงหาคม จึงเปนวันแม
แหงชาติของประเทศไทย  เพ่ือใหประชาชนท่ัวประเทศไดสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณขององคผูทรงเปนแมของ
แผนดินและ รัฐบาลไดกําหนดใหหนวยงานราชการและภาคเอกชน รวมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือเปน
การแสดงความจงรักภักดี ท่ีพระองคทรงมีพระกรุณาธิคุณนานัปการตอประชาชนและประเทศชาติ เพ่ือถวายเปน
พระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
      ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก ไข ถึ งฉบับ ท่ี  ๑๓ พ.ศ .๒๕๕๒ ส วน ท่ี  ๓                           
หนาท่ีของเทศบาล บทท่ี ๒ เทศบาลเมือง มาตรา ๕๓ (๑) ภายใตกฎหมายเทศบาลเมืองมีหนาท่ีรักษา                    
ความสะอาดของถนนหรือทางเดิน  และท่ีทางสาธารณะรวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองทับกวาง  จึงไดจัดโครงการรณรงครักษาความสะอาด  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  และเพ่ือใหเยาวชนและประชาชน ไดรวมกันแสดงพลังความ
สามัคคีทําความสะอาดทางสาธารณะเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหกลุมเปาหมายเยาวชนและประชาชน ไดรวมกันแสดงพลังความสามัคคี ทําความสะอาดทาง
สาธารณะถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ                                   
 ๓.๒  เพ่ือใหประชาชนทุกภาคสวน ไดทําความสะอาดท่ีทางสาธารณะรวมกันเพ่ือใหเกิดความสะอาด
เปนระเบียบเรียบรอย  
 

๔. เปาหมาย 
 คณะผู บ ริ ห าร  สมาชิ กสภา เทศบาลเ มื อง ทับกวาง  กํ านั น  ผู ใ หญ บ าน  ผู ช วยผู ใ หญ บ าน                                    
แพทยประจําตําบล  คณะกรรมการชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข นักเรียนในเขตเทศบาลฯ  พนักงานเทศบาล  
ลูกจางประจํา พนักงานจาง เทศบาลเมืองทับกวาง    
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

๖. วิธีการดําเนินงาน 
 ๖.๑  จัดทําและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติดําเนินงานตามโครงการฯ 
 ๖.๒  แตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินตามโครงการฯ 
 ๖.๓  ประสานการดําเนินงานกับผูเขารวมโครงการฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 ๖.๕  สรุปผลการดําเนินงานและรายงาน 
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๗. ระยะเวลาดําเนนิงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณ 
 งบประมาณ  100,000  บาท 
 

๙. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 เทศบาลเมืองทับกวาง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑๐.๑ กลุมเปาหมายเยาวชนและประชาชน ไดรวมกันแสดงพลังความสามัคคี ทําความสะอาด                       
ทางสาธารณะถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
 ๑๐.๒  ประชาชนทุกภาคสวน ไดทําความสะอาดท่ีทางสาธารณะรวมกันเพ่ือใหเกิดความสะอาด 
เปนระเบียบเรียบรอย 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
2.1 การแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ “แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร เทศบาลเมืองทับกวาง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ  ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ  วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว  
3 ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3  เริ่มจากป พ.ศ.2560 จนถึงป พ.ศ.2564 ซ่ึงมุงไปสูการเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมท่ีมีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
เพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการ
รับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในปพ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับ
คะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตอง
มีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบันไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งใน
การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐ
จะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ  รวมท้ัง
มีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี  สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ี
จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ท้ังนี้ตอง
ยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหาท่ีไดสรางความขมข่ืนใจใหแก
คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต ของ
คนทํางานราชการสวนทองถ่ินใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลวเรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
จํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางานใน
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ทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา  แมวาโอกาสหรือชองทางคนทํางานใน
ทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับคนท่ีทํางานในหนวยงานราชการอ่ืน และมูลคา
ของความเสียหายของรัฐท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของ
ความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการ
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มี
ความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุม
พ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป                                                                                                                             

 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

4. เปาหมาย 
 4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร  อยางนอย 1 ฉบับ 
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน  อยางนอย 1 ครั้ง 
 4.3 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลเมืองทับกวาง  4  ป 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลเมืองทับกวาง  ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1. ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
 6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
 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. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 - 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 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ  แตงตั้ง  
โยกยาย  โอน  เล่ือนตําแหนง/เงินเดือน  และการมอบหมายงาน 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “การสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลเมืองทับกวาง เปนบุคลากรท่ีมี
ความสําคัญตอองคกร  โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลเมืองทับกวางใหมีศักยภาพ  โดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกรและประชาชน  การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมา
จากบุคลากรผูปฏิบัติงาน  ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ี
เปนรูปธรรมชัดเจน  และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส  สามารถตรวจสอบการทํางานไดดานการพัฒนา
ระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปน
ธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรค
ทาย  ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลเมืองทับกวางตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน  โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการและการเปดเผยขอมูลขาวสารตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556  มาตรา 6  ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น  ตองกอใหเกิดประโยชน
สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  ดังนั้น 
เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม  
จริยธรรมในการทํางาน  มีความโปรงใส  และตรวจสอบการทํางานได  จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใส
ในการบริหารงานบุคคลข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองทับกวาง 
3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีรูปแบบข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง  โปรงใสสามารถตรวจสอบได 
3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองทับกวางใหมี

ประสิทธิภาพไดคนดี  คนเกงเขามาทํางาน 
 

4. เปาหมายผลผลิต 
จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาลเมืองทับกวาง  จํานวน  1  มาตรการ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลเมืองทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
 

6. วิธีดําเนินการ 



๔๑ 

 

 6.1 กําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ  แตงตั้ง  โยกยาย  โอน  เลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน  ตามประกาศคระกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรีท่ีเก่ียวของ 
      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  งานการเจาหนาท่ี   

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1  ตัวช้ีวัด 
        - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาล  จํานวน  1  มาตรการ 
        - เจาหนาท่ีบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.1 ผลลัพธ 
        - ลดขอรองเรียนในการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 90% 
        - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ํากวา
ระดับ  3 
        - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส  สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีได 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 
2.2.2  สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ  การจัดหาพัสดุ  การใชประโยชนในทรัพยสิน
ของทางราชการ  โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 

ลําดับท่ี  16 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือจัดจาง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลเมืองทับกวาง  มีฐานะเปนนิติบุคคล  มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง  
ท้ังในเรื่องการจัดหารายได  การใชจายเงินและการบริหารงานตาง ๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ  
แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว  ดังนั้น การท่ีเทศบาลเมืองทับกวางจะบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส  
และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 ดังนั้น  การสรางความโปรงใสในการบริหารการเงินงบประมาณ  การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการเปนเรื่องท่ีเทศบาลใหความสําคัญเปนอยางมาก  เพ่ือปองกันการใชจายงบประมาณท่ีไม
สมควร  ผิดวัตถุประสงคไมมีประสิทธิภาพ  และปองกันการเอ้ือประโยชนใหกับพวกพอง  รวมท้ังเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง  เทศบาลจึงไดดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารดาน
การจัดซ้ือจัดจาง  เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางของเทศบาลเมืองทับกวางทุก
โครงการ 
 

๓. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ - จัดจางรายโครงการ   

3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
๓.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ - จัดจาง ของเทศบาลเมืองทับกวาง  ทางสื่อตางๆ ไดแก ทางเว็บไซต  บอรด
ประชาสัมพันธของเทศบาล  หนังสือถึงหนวยงานตางๆ  ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติของเทศบาล 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองทับกวาง และชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุจากกองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง ดังนี้ 
     - ประกาศแผนจัดซ้ือจัดจาง    
     - ประกาศการจัดซ้ือ - จัดจาง 
       - ประกาศราคากลางในการจัดซ้ือ - จัดจาง 
     - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
     - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
     - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ - จัดจาง 
     - ประกาศสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 



๔๓ 

 

 6.2 นําขอมูลตามขอ ๑ ท่ีไดมาจากกองคลัง  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. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 เทศบาลเมืองทับกวาง  มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง อยางนอย  
๓ ชองทาง  และเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 10.2 เทศบาลเมืองทับกวาง  มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางครบทุกโครงการ 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

2.2.3  สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 
 

ลําดับท่ี  17 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
บริการอินเทอรเน็ต Free Wifi 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
เนื่องจากในปจจุบันนโยบายรัฐบาลในการใหประเทศไทย เปนประเทศไทย 4.0 เพ่ือใหประชาชนมีการ 

สื่อสารผานระบบอินเตอรเน็ต  โดยทุกคนสามารถเขาถึงการบริการผานระบบอินเตอรเน็ตไดอยางท่ัวถึง  
เทศบาลเมืองทับกวางไดคํานึงถึงการใหประชาชนทุกคน  สามารถใชบริการอินเตอรเน็ตฟรีไดในเขตสํานักงาน
เทศบาลเมืองทับกวาง  โดยสามารถใชผานเครื่องคอมพิวเตอร หรือ เครื่องโนตบุก หรือผานโทรศัพทมือถือ 
Smartphone ซ่ึงปจจุบันความนิยมใชอินเตอรเน็ตผานระบบโทรศัพทมือถือ Smartphone จะมีความนิยมเปน
จํานวนมากข้ึน ทางเทศบาลเมืองทับกวางจึงจําเปนตองมีการใหบริการอินเตอรเน็ต Free Wifi ใหกับประชาชน
ทุกคนท่ีมาใชบริการ 
 

3. วัตถุประสงค 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขาใชงานอินเทอรเน็ต 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนท่ีมาติดตอราชการในเขตเทศบาลเมืองทับกวางทุกคนท่ีตองการใช Free Wifi 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ภายในสํานักงานเมืองทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
 

6. วิธีดําเนินการ 
การจัดใหมีบริการอินเตอรเน็ต Free Wifi 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ใชงบประมาณของสํานักปลัด  คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
 

9. ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
งานบริการและเผยแพรวิชาการ  กองวิชาการและแผนงาน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ตัวช้ีวัด  :   ในผูใชบริการ Free Wifi มีความพึงพอใจในระดับมาก 
ผลลัพธ  :  ประชาชนท่ีมาติดตอราชการในเทศบาลเมืองทับกวางไดรับ Free Wifi อยางท่ัวถึง  

 

 

         
 



๔๕ 

 

2.3 มาตรการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
2.3.1  มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน  รายละเอียด
ท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอนเปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
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1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนชน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนหนวยงานราชการท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินให
เจริญกาวหนา การพัฒนารายไดเปนปจจัยสําคัญของการจัดเก็บรายไดตาง ๆ ของทองถ่ิน อันไดแกรายไดจาก 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปาย ภาษีบํารุงทองท่ี ฯลฯ ซ่ึงกรมการปกครองไดกระจายอํานาจออกมาสูทองถ่ินให
จัดเก็บเอง  อันจะนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินโดยการนําเงินภาษีท่ีจัดเก็บไดเหลานี้ไปพัฒนาดานสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการใหแกชุมชน ในเขตเทศบาล งานผลประโยชน  ไดใหความสําคัญดานการบริการแกประชาชน 
ผูมารับบริการ ใหไดรับความพึงพอใจ สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง            
 ดังนั้น  งานผลประโยชน กองคลัง เห็นวาข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามแนวทางท่ี
กรมการปกครองไดประกาศ เรื่อง กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๔7  มีหลายข้ันตอนอีกท้ัง
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ก็มากเกินไป จึงไดกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการข้ึน เพ่ือให
ประชาชนท่ีมารับการบริการ ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และเกิดความพึงพอใจ 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.๑  เพ่ืออํานวยความสะดวกในการบริการใหแกประชาชน  ใหเกิดความรวดเร็ว ถูกตอง  และเกิดความ  
พึงพอใจในการรับบริการ 
 3.๒  เพ่ือเสริมสรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรในหนวยงานราชการกับประชาชน 
 3.๓  เพ่ือเปลี่ยนแนวความคิดของประชาชน  ในการมาขอรับบริการงานตาง ๆ  จากหนวยงานราชการ   

3.๔ เพ่ือลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงานและ
ประชาชน     
 3.๕ เพ่ือพัฒนาระบบการทํางานของบุคลากรในหนวยงานใหมีความตื่นตัว  คลองตัว  และรักงานการ
ใหบริการ 
                        

4.  เปาหมาย /ผลผลิต 
  ประชาชนท่ีมาติดตอราชการ  งานผลประโยชน  ฝายพัฒนารายได  กองคลัง 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองทับกวาง  ตําบลทับกวาง  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.๑ เสนอโครงการ 
  6.๒ จัดทําบันทึก  คําสั่ง  แตงตั้งผูรับผิดชอบงาน  และผูมีอํานาจในการสั่งการข้ันตน  เพ่ือลดข้ันตอน
และระยะเวลาในการดําเนินการ 
  6.๓  ประชุมชี้แจงในเรื่องใหบริการ  โดยแยกเปนงานตาง ๆ  ดังนี้ 



๔๖ 
 

         - งานดานการจัดเก็บรายไดภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
         - งานดานการจัดเก็บรายไดภาษีบํารุงทองท่ี 
         - งานดานการจัดเก็บรายไดภาษีปาย 

        - งานดานการจัดเก็บคาธรรมเนียมมูลฝอย 
  6.๔ จัดทําแผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
อยางท่ัวถึง 
  6.๕  ดําเนินงานดานการใหบริการตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว 
  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. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
  กองคลัง   งานผลประโยชน  ฝายพัฒนารายได   
   

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  9.๑ ประชาชนท่ีมาติดตองานผลประโยชนจะไดรับการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม   
และเกิดความประทับใจในการใหบริการ 
  9.๒ สามารถเสริมสรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรในหนวยงานราชการกับประชาชน 
  9.๓ สามารถเปลี่ยนแนวความคิดของประชาชน ในการมาขอรับบริการงานตาง ๆ จากหนวยงาน
ราชการ   

9.๔ สามารถลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงาน  
และประชาชน 
  9.๕ สามารถพัฒนาระบบการทํางานของบุคลากรในหนวยงานใหมีความตื่นตัว คลองตัว และรักงานการ
ใหบริการ 
 
 

         
 
 
 



๔๗ 

 

2.3.1  มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน  รายละเอียด
ท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอนเปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
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1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม การลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ  เรื่อง การขออนุญาตกอสราง  ดัดแปลง  
หรือรื้อถอนอาคาร 
 

2. หลักการและเหตุผล  
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546  มาตรา 52 กําหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีโดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมี
การรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผานมา ไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการ
บริหารจัดการท่ีดีและไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกป นั้น  

เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  เปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา  สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
และตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง  เทศบาลเมืองทับกวาง  จึงไดจัดทําโครงการการลด
ข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ เรื่องการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของ ประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามกฎหมายเปนสําคัญ 

 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลเมืองทับกวาง  ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1  จัดทําบันทึก คําสั่ง แตงตั้งผูรับผิดชอบงาน และผูมีอํานาจในการสั่งการข้ันตน เพ่ือลดข้ันตอน 

และระยะเวลาในการดําเนินการ 



๔๘ 
 

 6.2 จัดทําแผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
อยางท่ัวถึง 
 6.3 ดําเนินงานดานการใหบริการตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว 
 6.4 ประเมินผลการดําเนินการจากความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการดังนี้ 
  -  จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ 

  -  อํานวยความสะดวกเปนมิตร/ยิ้มแยมแจมใสใหการตอนรับ 
  -  มีแบบบานมาตรฐานกรมการปกครองบริการ   
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิชอบ 
 กองชาง เทศบาลเมืองทับกวาง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการบริการ

ของเจาหนาท่ี 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติงานของบุคลากรมีมาตรฐานชัดเจน โปรงใส วัดผลการดําเนินงานได 
 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

2.3.2  มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
การออกคําสั่งมอบอํานาจการปฏิบัติราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
          เทศบาลเมืองทับกวางเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบหนึ่งท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนตามอํานาจหนาท่ีไดกําหนดไวตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2596 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2552 หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และตามกฎหมายท่ีกําหนดใหเทศบาลตองดําเนินการ ใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆของเทศบาล นั้น มักจะประสบปญหาดานการ
อํานวยความสะดวกในการใหบริการเนื่องจากมีภารกิจมากมาย ไปรวมกับฝายบริหารไมมีการกระจายอํานาจหรือ
มอบหมายอํานาจในการสั่งการ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กองและฝายตางๆ ซ่ึงเปนอุปสรรค
ยิ่งในการใหบริการ ทําใหเกิดการบริการลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการ
กระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีสงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 
           ดังนั้น  เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการมอบหมายอํานาจหนาท่ีของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

3.วัตถุประสงค 
           3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการประชาชน 
           3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการประชาชน 
           3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
           3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 
 

4.เปาหมายผลผลิต 
           จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการประกอบดวย
นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาลและหัวหนาสวน
ราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 
 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
            เทศบาลเมืองทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
 

6.วิธีดําเนินการ 
            6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ 



๕๐ 
 

            6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
            6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
            6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมาย 
 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 
           ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
           เทศบาลเมืองทับกวาง  สํานักปลัดเทศบาล   
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
           ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับท่ีดีและไดรับความสะดวก และลดการผูกขาด
อํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
2.4.1  ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม   
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต  มีคุณธรรม 

 

2. หลักการและเหตุผล 
สังคมปจจุบันมุงเนนความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม   มีการแกงแยงแขงขันในทุกรูปแบบเพ่ือ

บรรลุผลตามความประสงค  โดยอาจทําใหขาดการคํานึงถึงความถูกตองชอบธรรมอาจสงผลกระทบตอคุณธรรม 
จริยธรรมในจิตสํานึกของผูคนจนเกิดความผิดเพ้ียนไป  ทําใหเกิดปญหาข้ึนอยางมากมายในปจจุบันไมวาจะเปน
เรื่องการทุจริตทุกระดับ ทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ 

เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีจุดยืนในสังคม  และเปนตนแบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลังองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน   จึงจัดใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต มี
คุณธรรม  เพ่ือเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมมือกันในการสรางสรรคสังคมท่ีสงบสุขมี
คุณธรรมจริยธรรมเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตลอดจนเปนแบบอยางท่ีดีแกสังคม  เพ่ือการปลุกกระแส
การสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม  อันเนื่องมาจากแนวคิดท่ีวาความดี ความซ่ือสัตยสุจริตและ
คุณธรรมเปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคมสูความสงบสุขรมเย็นรวมกัน 
 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.2 เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดี  

อันเปนกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน 
3.3 เพ่ือสรางสังคมท่ีสงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมจริยธรรม 
3.4 เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินมีคานิยมยกยอง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนดวยความซ่ือสัตยสุจริต        
มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 
4.1 ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4.2 ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4.3 การยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีจํานวน 

ไมนอยกวา 10 คน/ป 
 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

6.วิธีดําเนินการ 
6.1. จัดตั้งคณะทํางานฯ 
6.2 ประชุมคณะทํางาน 
     - กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
     - พิจารณาคัดเลือก 
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6.3 ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติในโอกาสตางๆ 
6.4 จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนให

เปนท่ีประจักษผานทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสาร เว็บไซด สื่อสังคม (Social Media) เปนตน 
6.5 เชิญบุคคลท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติถายทอดประสบการณ แนวคิดใหแกเด็กและเยาวชน ประชาชน

ในชุมชนตามโอกาสตางๆท่ีเหมาะสม 
6.6 จัดทําทําเนียบหนวยงาน/บุคคลท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติ เผยแพรตอสาธารณชน 

 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

 

8.งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณ 50,000  บาท 
 

9.ผูรับผิดชอบโครงการ 
             สํานักปลัดเทศบาล  งานการเจาหนาท่ี   
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
             10.1 จํานวนหนวยงาน/บุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
             10.2 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีคานิยม ยกยอง เชิดชูเกียรติ 
และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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2.4.2  ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 
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๑.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีชวยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 ท่ีบัญญัติใหประเทศ
ไทย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 มาตรา 50วรรคทาย การปฏิบัติงานตามหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน มาตรา 50(9) 
กําหนดใหเทศบาลมีหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาลและ พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(16) กําหนดให
เทศบาลมีอํานาจและหนาท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน  
 ดังนั้น  เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรหนวยงานท่ีมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยอยางตอเนื่อง
เปนแบบอยางแกประชาชน  เทศบาลเมืองทับกวางจึงจดักิจกรรมยกยอง และเชิดชูผูท่ีใหความชวยเหลือกิจกรรม
สาธารณะ หรือมีจิตสาธารณะในกิจกรรมของเทศบาลเมืองทับกวาง โดยการยกยองชมเชยและเพ่ือเปนขวัญ
กําลังใจใหประชาชนมีความมุงม่ัน ชวยเหลือสังคมและเปนแบบอยางตอบุคคลอ่ืนในชุมชนตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลเมือง 
ทับกวาง 
 3.2 เพ่ือสงเสริมสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง ตระหนักถึงความเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม และการมีจิตสาธารณะ 
 3.3 เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูท่ีไดรับการยกยองและชื่นชม ใหเปนตัวอยางท่ีดีแก
สาธารณชนตอไป 
 

4. เปาหมาย 
 4.1 ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและเอกชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 
 4.2 ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลเมืองทับกวาง ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เพ่ือคัดเลือกบุคคลผูเขารวม
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 6.3 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 6.4 ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูท่ีไดรับการยกยองและชื่นชม ใหเปนตัวอยางท่ีดีของ
สาธารณชนตอไป 
 6. สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา 
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7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองทับกวาง   
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ  เพ่ือใหเปนแบบอยางกับประชาชน 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ  หรือรับแจง  หรือตรวจสอบพบการทุจริต   
2.5.1  ขอตกลงหรือวิธีการอ่ืนใดระหวางบุคลากรในองคกร  ใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ีอสัตยสุจริต  
มีคุณธรรม  จริยธรรม  และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ 
มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลเมืองทับกวาง  มีอํานาจหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ิน และการใชจาย
งบประมาณในการดําเนินกิจการตาง ๆ เพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด ดังนั้น การดําเนินการบริหาร
จัดการตางๆ ตองคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหการบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไมเกิดปญหาขอครหา
ในทางทุจริตหรือดําเนินการไมโปรงใส  ซ่ึงสาเหตุการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครฐั  สาเหตุสวนมาก
เกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล  หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร  หรือเกิดจากลักษณะงาน
และการรับสิ่งของตาง ๆ ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในขององคกรท่ีนําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ี
ภายในองคกร  โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายใน
องคกรของผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม  แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตอง
สรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน  ตลอดจนเปนการ
สรางแนวรวมในการตอตานการทุจริต  อันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการ
ทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น  เทศบาลเมืองทับกวาง  จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีกําหนด
แนวทางในการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  เพ่ือเปนการ
พัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกร  ท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานให
สูงข้ึน 
 

๓. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 

3.2 เพ่ือใหสํานัก/กอง ของเทศบาลเมืองทับกวาง นําไปยึดถือมาตรการและนําไปปฏิบัติ 
๓.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองทับกวาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดขอตกลงระหวางบุคลากรในการปฏิบัติราชการใหเปนไปตาม “ประกาศหลักเกณฑเก่ียวกับ
จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง” ลงวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และ 
“ประมวลจริยธรรมของขาราชการ เทศบาลเมืองทับกวาง  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี พ.ศ.๒๕๕๙  ลงวันท่ี  
๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙” 
 6.2 ประกาศใหบุคลากรในองคกรถือปฏิบัติ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ 
 6.3 จัดกิจกรรมเพ่ือสรางความตระหนักในการปฏิบัติตามขอตกลงอยางนอย  ๒ ครั้งตอป 
 6.4 กํากับติดตามมาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 6.5 รายงานตอผูบริหาร เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคเปนขอมูลในการดําเนินการปรับปรุงขอตกลง
ปฏิบัติราชการในปตอไป   
  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
                                                                                                                

๙. ผูรับผิดชอบดําเนินการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  กองวิชาการและแผนงาน  กองคลัง  กองการศึกษา  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม  กองชาง  และกองสวัสดิการสังคม 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 ขอตกลงระหวางบุคลากรในการปฏิบัติราชการใหเปนไปตาม “ประกาศหลักเกณฑเก่ียวกับ

จริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง” ลงวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และ 
“ประมวลจริยธรรมของขาราชการ เทศบาลเมืองทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันท่ี 
๒๔ ธันวาคม  ๒๕๕๙” 

10.2 ลดขอรองเรียนของบุคลากรในเทศบาลเมืองทับกวางเก่ียวกับเรื่องการทุจริต 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ  จังหวัด  อําเภอท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 
เพ่ือการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
 

ลําดับท่ี  24 
 

๑.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท  
ไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทยท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ กํากับดูแลให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัด และมีประสิทธิภาพเปนไปตาม
อํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 
 กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงในแงของการทุจริตจะ
เก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมาย ระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือใหนักการเมือง
ทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตาง ๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงานท้ังสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ 
 ดังนั้น  เทศบาลเมืองทับกวาง จึงมีมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องคกรอิสระ” ข้ึน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ี
ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
 

๓. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ ท่ีมีหนาท่ี
ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

3.2 เพ่ือท่ีเทศบาลเมืองทับกวางจะไดกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการรับการตรวจสอบ ประเมินจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของอยางชัดเจน 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองทับกวาง จากหนวยงานภาครัฐและ
องคกรอิสระ เปนไปอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองทับกวาง  
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  ในการใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ ท้ังจากผูกํากับดูแล
และองคกรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป  
หรือคณะทํางาน LPA 
 
 



๕๘ 
 

  - การรับการตรวจจากสาํนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
  - การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
 6.2 รายงานผลการใหความรวมมือใหผูบริหารทราบ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
 

๙. ผูรับผิดชอบดําเนินการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  กองวิชาการและแผนงาน  กองคลัง  กองการศึกษา  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม  กองชาง  และกองสวัสดิการสังคม 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
เทศบาลเมืองทับกวาง  ใหความรวมมือในการตรวจสอบ  ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระเปนอยางดี 
 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

2.5.3  ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ   
 

ลําดับท่ี  25 
 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “กํากับการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรของเทศบาลเมืองทับกวาง” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลเมืองทับกวาง   มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปด
โอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองทุกข  รองเรียน  การแจงเบาะแส การเสนอขอคิดเห็นอยางเปนอิสระ 
ไดในชองทางตาง ๆ ท่ีทางเทศบาลจัดไวให  ไดแก เว็บไซต เฟชบุค ไลน โทรศัพท  ตูรับฟงความคิดเห็น ณ 
สํานักงานเทศบาล ทางไปรษณีย  หรือมาดวยตนเอง 
 เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทํามาตรการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนกลาวหา
บุคลากรของเทศบาลเมืองทับกวาง เพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของดําเนินการไดอยางรวดเร็ว ตรงไปตรงมา
ตรวจสอบได  สรางความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายใหแกประชาชน  
 

๓. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ 

3.2 เพ่ือใหมีมาตรการในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนอยางเปนระบบตามข้ันตอน สอดคลองกับ
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง   

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
มาตรการ “กํากับการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรของเทศบาลเมืองทับกวาง” 

 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองทับกวาง  
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดผูรับผิดชอบงานดําเนินการ  สอบสวนขอเท็จจริง  การติดตามหลักฐาน การสืบพยาน 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางยุติธรรม ถูกตอง โปรงใส 
 6.2 กําหนดมาตรการ กํากับการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในเทศบาลเมืองทับ
กวาง  ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม ในข้ันตอนตางๆ ดังนี้ 
      - กระบวนการข้ันตอนการลงโทษ 
      - กระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง ตรวจสอบผูกระทําความผิด 
 6.3 กํากับติดตามการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในเทศบาลเมืองทับกวาง 
 6.4 เผยแพร มาตรการ “กํากับการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในเทศบาลเมือง
ทับกวาง” ใหสาธารณชนทราบ 
 6.5 รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการ “กํากับการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนกลาวหา
บุคลากรในเทศบาลเมืองทับกวาง” ใหผูบริหารทราบ 
    
 
 
 



๖๐ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ  
 

๙. ผูรับผิดชอบดําเนินการ 
 กองวิชาการและแผนงาน  งานบริการและเผยแพรวิชาการ   
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของสํานัก/กอง  ดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียน

ของเทศบาลเมืองทับกวาง  ตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลเมืองทับกวาง  โดยปฏิบัติตามข้ันตอน
การปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

มิติที่ 3  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี 
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 
3.1.1  การจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
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๑.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองทับกวาง” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
          ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนตรวจดูได เทศบาลเมืองทับกวาง  จึงจัดใหมีการจัดตั้งศูนย
ขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองทับกวาง  โดยรวบรวมขอมูลขาวสารของราชการ  รวมท้ังขอมูลท่ีเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอประชาชน  ณ สํานักงานเทศบาลเมืองทับกวาง บริเวณชั้น ๑  เพ่ือใหประชาชนสามารถคนหาขอมูล
ขาวสารของราชการไดดวยตนเอง  แตหากมีขอขัดของหรือไมสามารถหาขอมูลขาวสารท่ีตองการไดหรือตองการ
ขอมูลอ่ืนใดท่ีไมไดจัดไวในศูนยเทศบาลเมืองทับกวาง  ก็ไดมีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบใหคําปรึกษาแนะนํา  
และมีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับประชาชน โดยติดตั้งระบบ WI FI ไว ณ บริเวณอาคารสํานักงานเทศบาลเมือง
ทับกวาง  รวมท้ังดําเนินการปรับปรุงขอมูลขาวสารใหครบถวนและเปนปจจุบันอยูเสมอเพ่ือใหประชาชนภายใน
เขตเทศบาลไดใชบริการโดยไมเสียคาบริการ 
 

๓. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร อันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน 

3.2 เพ่ือใหเทศบาลเมืองทับกวางมีหนวยงานประชาสัมพันธ  เปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ในการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน 

3.3 เพ่ือจัดแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาท่ีตอสาธารณชน 
3.4 เพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาล 

เมืองทับกวาง 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสาร  ของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองทับกวาง  ใหมีขอมูล
ครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองทับกวาง  
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงตั้ง “คณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองทับกวาง” เพ่ือ
ดําเนินการใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
ใหครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ 
 6.2 แตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองทับกวาง 

6.3 จัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทอํานาจหนาท่ีของเทศบาลเมือง  ในการใหบริการประชาชน 



๖๒ 
 

 6.4 จัดทําขอมูลแสดงการดําเนินงาน  และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองทับกวาง  เพ่ือเผยแพร
ตอสาธารณชน  ผานชองทางตางๆ ของเทศบาลอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ 
 6.5 ปรับปรุงระบบการใหขอมูลการดําเนนิงานของหนวยงาน ผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ หรือระบบ 
Call Center  
 ๖.6 จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
 6.7 จัดทํารายงานผลสถิติผูมารับบริการ รวมท้ังขอเสนอแนะในการใชบริการ และสรุปผลเสนอผูบริหาร 
    

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
 

๙. ผูรับผิดชอบดําเนินการ 
กองวิชาการและแผนงาน  งานบริการและเผยแพรวิชาการ   

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสาร  ของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองทับกวาง  
ใหครบถวน ถูกตอง เปนไปตามแหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเปนปจจุบัน 
 10.2 มีจุดประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร  และมีเจาหนาท่ีประจําคอยใหคําแนะนําปรึกษา 
 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  วิธีการท่ีกฎหมาย  
ระเบียบ  กฎขอบังคับ  ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “เผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และการรับเรื่องรองเรียน ในเว็บไซต” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
เทศบาลเมืองทับกวางไดยึดหลักการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานและตองการใหประชาชน 

สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไดโดยสะดวก  ไดรับทราบกิจกรรมของเทศบาลฯ สามารถตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเทศบาลฯได รวมท้ังตองการอํานวยความสะดวกโดยการเปดชองทางรองทุกขใหประชาชน
สามารถรองเรียน รองทุกขผานเว็บไซต และแอพพลิเคชั่น เทศบาลเมืองทับกวางจึงไดดําเนินกิจกรรมการ
เผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ ในเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสาร และเว็บไซตเทศบาลเมืองทับ
กวาง พรอมท้ังรับเรื่องรองทุกข รองเรียน ผานเว็บไซตเทศบาลเมืองทับกวางและแอพพลิเคชั่น 
 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือใหประชาชน สามารถเขาดูกิจกรรมของเทศบาลฯ รวมท้ังขอมูลขาวสารดานการเงิน  

การคลังและพัสดุของเทศบาลฯไดผานเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสาร และเว็บไซตเทศบาลเมืองทับกวาง 
3.2  เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเทศบาล 
3.3  เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเปดชองทางใหประชาชนรองเรียนผานเว็บไซตเทศบาล 

เมืองทับกวาง 
 

4 เปาหมาย/ผลผลิต 
4.1  ดําเนินการเผยแพรและปรับปรุงขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ ใหเปนปจจุบัน 

อยูเสมอ 
4.2  รับเรื่องรองทุกข รองเรียน ประสานแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ และแจงผลการดําเนินงานให 

ผูรองทราบผานทางเว็บไซตเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

5 พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เว็บไซตเทศบาลเมืองทับกวาง  
 

6 วิธีดําเนินการ 
6.1  เรื่องเผยแพรและปรับปรุงขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ 

- ประสานขอขอมูล 
- นําลงเว็บไซตเพ่ือเผยแพร 

 6.2 เรื่องรับเรื่องรองเรียน รองทุกข 
       - เปดชองทางรับเรื่องรองเรียน  รองทุกขผานทางเว็บไซตเทศบาล  
 - รับเรื่องรองเรียน รองทุกข 
 - ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ 
 - แจงผูรองเรียน รองทุกขทราบผลดําเนินการผานทางเว็บไซตเทศบาล  
 



๖๔ 
 

7 ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

8 งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

9 ผูรับผิดชอบ 
งานบริการและเผยแพรวิชาการ งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน  และกองคลัง  

เทศบาลเมืองทับกวาง 
 

10 ตัวช้ีวัด 
 มีผูเขาดูขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุไดสะดวกข้ึนประชาชน มีชองทางรองเรียน  
รองทุกขไดสะดวกมากข้ึน 
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3.1.2  มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ  การเงิน  การ
จัดหาพัสดุ  การคํานวณราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงาน  เปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการท่ีกฎหมาย  
ระเบียบ  กฎขอบังคับ  ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ 
มาตรการ “การกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองทับกวาง” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลเมืองทับกวางมีฐานะเปนนิติบุคคล  มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการ

จัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตาง ๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ  การท่ี
เทศบาลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  จะตองบริหารงานดวยความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

ดังนั้น เพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ  และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองทับกวางได  จึงไดจัดทํามาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของ
เทศบาลข้ึน  เพ่ือกํากับใหสํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบจัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย  
ระเบียบ  กฎขอบังคับท่ีกําหนดไว  รวมท้ังจัดใหมีการปดประกาศเผยแพรขอมูลขาวสาร ท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน  เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาล 

   

๓. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือกํากับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงิน  
การจัดหาพัสดุ  การจัดซ้ือจัดจาง  จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่ง
การ  กฎขอบังคับท่ีกําหนดไว 

3.2 เพ่ือกํากับติดตามใหสํานัก/กอง ท่ีเก่ียวของ เผยแพรขอมูลใหบริการตาง ๆ กฎเกณฑ   
ขอกฎหมาย ขอบังคับ  และสถานท่ีบริการอยางชัดเจน 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 กํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของสํานัก/กอง ท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการ กฎขอบังคับท่ีกําหนด 
 4.2 กํากับติดตามสํานัก/กอง ท่ีเก่ียวของใหปดประกาศ  เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองทับกวาง  
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 6.1  แตงตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาล 
เมืองทับกวาง 
 
 



๖๖ 
 

 
 6.2 ประชุมคณะทํางานจัดทํามาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาล 
เมืองทับกวาง  เพ่ือรวมกันกําหนดแนวทางการทํางาน ดังนี้ 

      6.2.1 กําหนดมาตรการเพ่ือการกํากับติดตามสํานัก/กอง ท่ีเก่ียวของใหเผยแพรขอมูลขาวสารของ
เทศบาลเมืองทับกวางตอสาธารณชน  ประกอบดวย 
     - การบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากําลัง 
     - การบริหารงบประมาณการเงิน 
     - การจัดหาพัสดุ/แผนการจัดหาพัสดุ 
     - การจัดซ้ือจัดจาง/การคํานวณราคากลาง 
     - แผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลเมืองทับกวาง 
     - เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลเมืองทับกวาง 
     - แผนการดําเนินงานของเทศบาลเมืองทับกวาง 
     - ขอมูลรายรับรายจาย 
     - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
     - รายงานการประชุมคณะผูบริหาร หัวหนาสวนการบริหาร  
     - รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
     - รายงานผลการปฏิบัตงิานประจําป 
     - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
     - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

      6.๒.๒ กําหนดมาตรการเพ่ือการกํากับติดตามสํานัก/กอง ท่ีเก่ียวของ  ใหเผยแพรขอมูลขาวสาร
การใหบริการตางๆ ใหเปนไปตามกฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยางชัดเจน เพ่ือเปน
ประโยชนตอประชาชนท่ัวไป 
 6.๓ ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสาร  ของเทศบาลเมือง
ทับกวาง 
 6.4 รายงานผลการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองทับกวาง ใหผูบริหารทราบ 
    

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
 

๙. ผูรับผิดชอบดําเนินการ 
 กองวิชาการและแผนงาน  งานบริการและเผยแพรวิชาการ   
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 10.1 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงิน  การ
จัดหาพัสดุ  การจัดซ้ือจัดจาง ตอสาธารณชน 
 
 

         



๖๗ 

 

3.1.3  มีการปดประกาศ  เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับการมีสวน
รวมตรวจสอบของประชาชน 
 

 ลําดับท่ี  29 
 

๑.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

๒.  หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานาน และทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนใน
ปจจุบัน ทําใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจและสังคมในวงกวาง โดยท่ีความไมโปรงใสและการทุจริตคอรรัปชั่น
นั้นเกิดข้ึนท้ังภาครัฐ เอกชน และการเมือง ฉะนั้น การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม ถือเปนหนาท่ีของทุก
คนในสังคมท่ีตองรวมมือกันในการรายงานขอมูล การติดตามตรวจสอบ และนําเผยแพรตอสาธารณะ การเอา
ผูกระทําผิดไปลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม 
 ดังนั้น เทศบาลเมืองทับกวางจึงไดมีการสงเสริมสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร ดวย
กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองทับกวาง” ข้ึนเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีเปน
ประโยชนตอประชาชนไดรับทราบ 
 

๓.  วัตถุประสงค  
 3.1  เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ  ท่ีเปนประโยชนใหประชาชนไดรับทราบ 
 3.2  เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการทํางานของรัฐ 
 

๔.  เปาหมาย/ผลผลิต 
 การเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอประชาชน  ผานสื่อประชาสัมพันธตางๆ 
 

๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง  เชน  บอรดประชาสัมพันธเทศบาลเมืองทับกวาง บริเวณดานหนา
อาคารฝายประชาสัมพันธ  สํานักงานเทศบาลเมืองทับกวาง, เว็บไซต ,เฟสบุค (Facebook), หนังสือพิมพทองถ่ิน
, เคเบิ้ลทีวี  
และปายไวนิล  ฯลฯ 
 

๖.  วิธีดําเนินการ 
 นําขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอประชาชนมาเผยแพรผานสื่อประชาสัมพันธตางๆ 
 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
๙.  ผูรับผิดชอบ 

กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองทับกวาง 
 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ 

         



๖๘ 
 

3.2  การรับฟงความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
3.2.1  มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของ
ประชาชนในทองถิ่น 
 

 ลําดับท่ี  30 
 

๑.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
การจัดเวทีประชาคมของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลเมืองทับกวาง  เห็นความสําคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวาง และเทา

เทียมโดยใหประชาชน กลุมองคกร ชมุชน เครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ ความ
คิดเห็น ความตองการ เปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรู รวมกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
รวมตัดสินใจ รวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลดวยการทําเวทีประชาคมข้ึน  เพ่ือจะไดมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล  โดยเฉพาะ
การดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน  เพ่ือนํามาเปน
ขอมูลในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพ  และกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยางแทจริง 

   

๓. วัตถุประสงค 
 3.1. เพ่ือจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  ท่ีเก่ียวของในการดําเนินกิจการตาม
อํานาจหนาท่ีของเทศบาลเมืองทับกวาง 

3.2 เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 
๓.3 เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
3.4 เพ่ือนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง การจัดทําแผนชุมชน  แผนพัฒนาสี่ป ของเทศบาลเมือง

ทับกวางใหมีประสิทธิภาพ 
3.5 เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาสังคม 
3.6 เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐาน  สามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชน และ

การวางแผนพัฒนาของเทศบาล 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดใหมีการประชุมเวทีประชาคมในชุมชน 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองทับกวาง  
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคําสั่งมอบหมายสํานัก/กอง ท่ีเก่ียวของดําเนินการจัดเวทีประชาคม 
 6.2 จัดเวทีประชาคม 
 6.3 สรุปขอมูลท่ีไดจากการประชุมประชาคม สงใหสํานัก/กองท่ีเก่ียวของ 



๖๙ 

 

 6.4 สรุปปญหา ขอเสนอแนะท่ีไดจากการจัดประชาคม เพ่ือกําหนดกิจกรรมโครงการในแผนชุมชน  
แผนพัฒนาของเทศบาล  เสนอผูบริหาร 
    

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ปละ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 

๙. ผูรับผิดชอบดําเนินการ 
 กองสวัสดิการสังคม  งานพัฒนาชุมชน  และงานวิเคราะหนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑0.1 มีการจัดเวทีประชาคม 
 10.2 ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
 10.3 เกิดเครือขายภาคประชาชน 
 10.4 มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐาน  สําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกข  ไดโดยสะดวก     

 ลําดับท่ี  31 
 

๑.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการจัดการเรื่องรองทุกข/รองเรียน ของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลเมืองทับกวางเห็นความสําคัญในการรับฟงความคิดเห็น  การตอบสนองตอเรื่องราวรองทุกขและ
เรื่องรองเรียนของประชาชน  เพ่ือเปนขอมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานในการใหบริการ
สาธารณะและการบริหารราชการของเทศบาลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส จึงไดจัดทํา
มาตรการจัดการเรื่องรองทุกข/รองเรียนข้ึน  เพ่ือกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของ
เทศบาล  ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน  รวมท้ังพัฒนา
ปรับปรุงข้ันตอน  ชองทางการรองทุกข/รองเรียน  การบวนการจัดการแกไขปญหา  ชองทางการติดตามผล  และ
การแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว เปนธรรม สะดวกและเหมาะสม  
รวมท้ังจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองทุกข/รองเรียน  และข้ันตอนใหประชาชนรับทราบ
อยางท่ัวถึง 
 

๓. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลเมืองทับกวาง ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการ หรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 

3.2 เพ่ือพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน  ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา  ชองทางการ
ติดตามผล  และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องรองเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 กํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลเมืองทับกวาง  ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
 4.2 กํากับติดตามใหมีการปรับปรุง  พัฒนากระบวนการจัดการแกไขปญหา  ชองทางการรองทุกข/
รองเรียน  การติดตามผล  และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกข/รองเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวก
และเหมาะสม 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองทับกวาง  
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะทํางานจัดวางมาตรการจัดการเรื่องรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 6.2 จัดประชุมคณะทํางานจัดวางมาตรการจัดการเรื่องรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลเมืองทับกวาง  
เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน  ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหา
ความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 6.3 คณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลเมืองทับกวาง  รวมกันกําหนด
มาตรการในการกํากับติดตามสํานัก/กอง ท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
 



๗๑ 

 

      - กําหนดใหมีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนยดํารงธรรม  ของเทศบาลเมืองทับกวาง 
      - กํากับติดตามใหสํานัก/กอง ท่ีเก่ียวของจัดใหมีการประชาสัมพันธ เผยแพรกระบวนการรองเรียน  

และข้ันตอนใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง 
      -  กําหนดใหมีเจาหนาท่ี  และหนวยงาน รับท่ีรับผิดชอบในการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนอยาง

ชัดเจน 
      - กําหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน  ชองทางการรองเรียน  กระบวนการจัดการแกไขปญหา  

ชองทางการติดตามผล  และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและรองเรียนตางๆ 
      - กําหนดใหสํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบเรื่องรองทุกข/รองเรียน ดําเนินการแกไขขอรองทุกข/รองเรียน

อยางเหมาะสม ภายใน  ๑๕ วัน หากไมสามารถดําเนินการไดทันภายใน ๑๕ วัน ตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ 
      - กําหนดใหสํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบเรื่องรองทุกข/รองเรียน  มีการแจงผลการดําเนินการหรือ

ความกาวหนา  ผลเรื่องรองเรียนใหผูรองทราบ  รวมท้ังมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน
สามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 
 6.4 ประกาศ  ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาล  ใหสํานัก/กอง
ทราบ  และเปดเผยตอสาธารณชน 
 6.5 คณะทํางานฯ กํากับติดตามสํานัก/กอง ท่ีเก่ียวของใหดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนด 
 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. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีศูนยดํารงธรรมเทศบาลเมืองทับกวาง 
 10.2 มีการแตงตั้งเจาหนาท่ี  และหนวยงานรับผิดชอบรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน   
 10.๓ มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน  และ
กระบวนการข้ันตอนเรื่องรองเรียน 
 10.4 มีการแจงผลการดําเนินการหรือความกาวหนา  ผลเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ  รวมท้ังมี
ชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน สามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 
 10.5 มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ของเทศบาล  ใหสามารถตอบสนอง
ความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตามท่ีมาตรการกําหนดไว 
 
 

         
 
 



๗๒ 
 

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณะอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข    

 ลําดับท่ี  32 
 

๑.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการจัดการเรื่องรองทุกข/รองเรียน ของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลเมืองทับกวางเห็นความสําคัญในการรับฟงความคิดเห็น  การตอบสนองตอเรื่องราวรองทุกขและ
เรื่องรองเรียนของประชาชน  เพ่ือเปนขอมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานในการใหบริการ
สาธารณะและการบริหารราชการของเทศบาลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส จึงไดจัดทํา
มาตรการจัดการเรื่องรองทุกข/รองเรียนข้ึน  เพ่ือกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของ
เทศบาล  ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน  รวมท้ังพัฒนา
ปรับปรุงข้ันตอน  ชองทางการรองทุกข/รองเรียน  การบวนการจัดการแกไขปญหา  ชองทางการติดตามผล  และ
การแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว เปนธรรม สะดวกและเหมาะสม  
รวมท้ังจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองทุกข/รองเรียน  และข้ันตอนใหประชาชนรับทราบ
อยางท่ัวถึง 
 

๓. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลเมืองทับกวาง ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการ หรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 

3.2 เพ่ือพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน  ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา  ชองทางการ
ติดตามผล  และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องรองเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 กํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลเมืองทับกวาง  ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
 4.2 กํากับติดตามใหมีการปรับปรุง  พัฒนากระบวนการจัดการแกไขปญหา  ชองทางการรองทุกข/
รองเรียน  การติดตามผล  และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกข/รองเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวก
และเหมาะสม 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองทับกวาง  
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะทํางานจัดวางมาตรการจัดการเรื่องรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 6.2 จัดประชุมคณะทํางานจัดวางมาตรการจัดการเรื่องรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลเมืองทับกวาง  
เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน  ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหา
ความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 6.3 คณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลเมืองทับกวาง  รวมกันกําหนด
มาตรการในการกํากับติดตามสํานัก/กอง ท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 



๗๓ 

 

      - กําหนดใหมีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนยดํารงธรรม  ของเทศบาลเมืองทับกวาง 
      - กํากับติดตามใหสํานัก/กอง ท่ีเก่ียวของจัดใหมีการประชาสัมพันธ เผยแพรกระบวนการรองเรียน  

และข้ันตอนใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง 
      - กําหนดใหมีเจาหนาท่ี  และหนวยงาน รับท่ีรับผิดชอบในการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนอยาง

ชัดเจน 
      - กําหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน  ชองทางการรองเรียน  กระบวนการจัดการแกไขปญหา  

ชองทางการติดตามผล  และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและรองเรียนตางๆ 
      - กําหนดใหสํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบเรื่องรองทุกข/รองเรียน  ดําเนินการแกไขขอรองทุกข/

รองเรียนอยางเหมาะสม  ภายใน  ๑๕ วัน  หากไมสามารถดําเนินการไดทันภายใน  ๑๕ วัน  ตองชี้แจงใหผู
รองเรียนทราบ 

      - กําหนดใหสํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบเรื่องรองทุกข/รองเรียน  มีการแจงผลการดําเนินการหรือ
ความกาวหนา  ผลเรื่องรองเรียนใหผูรองทราบ  รวมท้ังมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน
สามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 
 6.4 ประกาศ  ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาล  ใหสํานัก/กอง
ทราบ  และเปดเผยตอสาธารณชน 
 6.5 คณะทํางานฯ กํากับติดตามสํานัก/กอง ท่ีเก่ียวของใหดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนด 
 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. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีศูนยดํารงธรรมเทศบาลเมืองทับกวาง 
 10.2 มีการแตงตั้งเจาหนาท่ี  และหนวยงานรับผิดชอบรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน   
 10.๓ มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน  และ
กระบวนการข้ันตอนเรื่องรองเรียน 
 10.4 มีการแจงผลการดําเนินการหรือความกาวหนา  ผลเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ  รวมท้ังมี
ชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน สามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 
 10.5 มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ของเทศบาล  ใหสามารถตอบสนอง
ความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตามท่ีมาตรการกําหนดไว 
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3.3  การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3.3.1  ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา  การจัดทํางบประมาณ 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ 
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
กฎหมายกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีอํานาจหนาท่ีในการนําเอาเงินรายได ท้ังรายไดท่ี

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บเอง และรายไดท่ีรัฐบาลจัดสรรให  ไปดําเนินการจัดหรือใหบริการสาธารณะ
เพ่ือการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  ซ่ึงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะดําเนินการจัดหรือใหบริการสาธารณะเพ่ือแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถ่ินได
อยางแทจริงนั้น  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินเสนอปญหาและความ
ตองการของตนเอง  เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนั้น การจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินจึงถือเปนกลไกสําคัญท่ีจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถแกไขปญหาและ
สนองตอบความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง   

ซ่ึงเทศบาลเมืองทับกวางไดใหความสําคัญกับการรับฟงปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  
ตั้งแตการจัดประชาคมแผนชุมชนในทุกชุมชน  เพ่ือนํามาเปนขอมูลท่ีไดจากแผนชุมชน มาเปนขอมูลในการจัดทํา
แผนพัฒนาของเทศบาล  เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาเปนกรอบ  ในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  รวมท้ังการจายขาดเงินสะสม  และโครงการท่ี
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก  แผนพัฒนาทองถ่ินจึงมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํา
งบประมาณประจําปอยางใกลชิด   

   

๓. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาล
เมืองทับกวาง 

3.2 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการจัดทําแผน และโครงการตางๆ ของตน 
๓.3 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ใหมีความถูกตอง โปรงใส 
3.4 เพ่ือนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง การจัดทําแผนชุมชน  แผนพัฒนาสี่ป ของเทศบาลเมือง

ทับกวางใหมีประสิทธิภาพ 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 - จัดใหมีการประชุมเวทีประชาคมในชุมชน 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 - เทศบาลเมืองทับกวาง  
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคําสั่งมอบหมายสํานัก/กอง ท่ีเก่ียวของดําเนินการจัดเวทีประชาคม 
 6.2 จัดเวทีประชาคม 
 6.3 สรุปขอมูลท่ีไดจากการประชุมประชาคม สงใหสํานัก/กองท่ีเก่ียวของ 
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 6.4 สรุปปญหา ขอเสนอแนะท่ีไดจากการจัดประชาคม เพ่ือกําหนดกิจกรรมโครงการในแผนชุมชน  
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. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีการจัดเวทีประชาคม 
 10.2 ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
 10.3 เกิดเครือขายภาคประชาชน 
 10.4 มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐาน  สําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
 10.5 การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ทุกโครงการ/กิจกรรม มาจากความตองการของประชาชน
ในเขตเทศบาลอยางแทจริง 
  

 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

3.3.2  ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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๑.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ไดกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงสมาชิกสภาเทศบาล (ในฐานะท่ีสภาทองถ่ินมีหนาท่ีในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร) และคณะกรรมการฯ ประกอบจากหลายฝายดวยกัน ท้ังจากผูแทนประชาคมเมือง  
ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจากท่ีคณะกรรมการมาจาก
หนวยงานหลายฝายนี้ จะทําใหการติดตามและประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมิน
สามารถวัดผลบรรลุและวัดความสําเร็จของโครงการเพ่ือนําไปใชในการแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการ
ไดอยางแทจริง   
 และระเบียบฯ กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตองรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น  และปดประกาศฯไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหทราบปญหาความตองการท่ีแทจริง  สามารถจัดลําดับความสําคัญของปญหาและแกไขปญหาได
ทันที  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาขององคกร 
 2. ทําใหวางแผนโครงการไดตรงเปาหมาย แกปญหาไดถูกจุด และพัฒนาไดตรงตามนโยบายท่ีวางไว 
 3. เปนกลไกสําคัญท่ีจะมุงไปสูการปรับปรุงและพัฒนา 
 4. ทําใหทราบผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการอยางชัดเจนวาอะไรประสบผลสําเร็จแลวสิ่งใด
ตองทําตอไป  จํานวนเทาใด อันจะเปนขอมูลสูการตัดสินใจ สามารถทราบผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 
เม่ือเริ่มวางแผนใหมอีกครั้งก็จะมีขอมูลสารสนเทศท่ีชัดเจนเท่ียงตรงและเปนปจจุบัน สามารถเปนเครื่องมือในการ
บริหารไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินงาน 
 เทศบาลเมืองทับกวาง  
6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง   
ตามองคประกอบท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

(1) สมาชิกสภาเทศบาลท่ีสภาเทศบาลคัดเลือกจํานวนสามคน 
(2) ผูแทนประชาคมเมืองท่ีประชาคมเมืองคัดเลือกจํานวนสองคน 
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(3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีก 

หนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
6.2 จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง เพ่ือกําหนด 

แนวทาง  วิธีการในการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 6.3 ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 6.4 รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร  เพ่ือให
ผูบริหารเสนอตอสภาเทศบาลเมืองทับกวาง  และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง 
 6.5 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองทับกวางใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นตอผูบริหาร  และปดประกาศไวเปน
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  ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
4.1.1  มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป  ประจําปงบประมาณ  2562 – 2564 

 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมือง 

ทับกวางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจ เกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยู
ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทํา อยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนด 
โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวม เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให
สามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนแนวทางการตรวจสอบ
ภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ขอบังคับ 
ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองทับกวางเปนไปอยางถูกตองและ
เปนไป ตามวัตถุประสงคของทางราชการ  

 

3. วัตถุประสงค  
3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544  
3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ  
3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 

มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด  
3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม  
3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
พนักงานเทศบาลทุกหนวยงาน พนักงานครู และเจาหนาท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลเมือง 

ทับกวาง  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
สวนราชการทุกหนวยงาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมือง 

ทับกวาง  
 

6. วิธีการดําเนินการ  
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
 
 



๗๙ 

 

6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ท่ียอมรับ โดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและ ความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัตงิานของหนวยรับตรวจ  

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ัง
การบริหารงาน ดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการ
ใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการ
กําหนด เพ่ือให ม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล  
 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ  
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
หนวยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองทับกวาง  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมาก

ข้ึน 
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง  
10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด  
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชําระลดนอยลง 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

๔.๑.๒ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
การจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองทับกวาง   ตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายใน ถึงแมจะกําหนดไวอยางดีเพียงใด เม่ือระยะเวลาผานไปความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของมาตรการควบคุมดานตางๆ ท่ีกําหนดไวอาจเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสภาพแวดลอมท้ัง
ภายในและภายนอกหนวยรับตรวจเปลี่ยนแปลงไป เชน มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูง  เปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เปนตน การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในจะทําใหเกิดความม่ันใจวาระบบ
การควบคุมภายในท่ีมีอยู ยังคงสามารถปองกันหรือลดความเสี่ยงตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับได หรือจําเปนตองปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 

๓. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖ 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เทศบาลเมืองทับกวาง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินและผูกํากับดูแลภายในกําหนด 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองทับกวาง  
 

๖. วิธีดําเนินการ 
6.1 ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ และคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในตาม

ระเบียบฯ ขอ 6  ของเทศบาลเมืองทับกวาง  ใหเปนปจจุบัน 
6.2 จัดทําบันทึกขอความแจงเวียนใหสํานัก/กอง ในฐานะสวนงานยอยของเทศบาลเมืองทับกวาง

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 ใ น  ข อ  6  

ข อ ง ส ํา น ัก / ก อ ง  ใ ห เป น ป จ จ ุบ ัน  
    - จัดทําร า ย ง า น ก า ร ต ิด ต า ม ป ร ะ เ ม ิน ผ ล ก า ร ค ว บ ค ุม ภ า ย ใ น   ต า ม ร ะ เ บ ีย บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ

เ ง ิ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 ง ว ั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 ใ ห 
เ ล ข า น ุก า ร  (Center)  ภ า ย ใ น ว ัน ท ี่  2  ต ุล า ค ม  ข อ ง ท ุก ป    

6.๓ เ ล ข า น ุก า ร  ( Center)  ส ร ุป เ ป 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 เ ง ิน แ ผ น ด ิน แ ล ะ ผ ูก ํา ก ับ ด ูแ ล  ภ า ย ใ น ว ัน ท ี่  3 1  ธ ัน ว า ค ม ข อ ง ท ุก ป    
    

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 



๘๑ 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
 

๙. ผูรับผิดชอบดําเนินการ 
 กองวิชาการและแผนงาน  งานวิเคราะหนโยบายและแผน  ฝายแผนงานและงบประมาณ   
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
เทศบาลเมืองทับกวาง  มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ต า ม ร ะ เ บ ีย บ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ เ ง ิ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  ตอ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูกํากับดูแล ทันระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
  

 

 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ  หรือบริหารราชการตามชองทางท่ี
สามารถดําเนินการได 
4.2.1  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคล  เกี่ยวกับการบรรจุ  
แตงตั้ง  โอน  ยายขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ “สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล” 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2257 พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 การสรางคานิยมวัฒนธรรมองคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและ
เจาหนาท่ีในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต
ภายในองคกรของผูบริหารและเจาหนาท่ี แตสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู
องคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริต 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสระบุรี  เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2545 
 ดังนั้น  เทศบาลเมืองทับกวางจึงไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบกํากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการบรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายใน
องคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล” 
 

3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ(สํานัก/กอง)นําไปยึดถือปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 
 3.4 เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงานบุคคลใหมีความ
โปรงใส 
 

4.เปาหมายผลผลิต 
 จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคล จํานวน 1 มาตรการ 
 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลเมืองทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
 

6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงานบุคคล 
 6.2 คัดเลือกประชาชน/ผูทรงคุณวุฒิ เขามามีสวนรวมในการแตงตั้งเปนกรรมการบริหารงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพรขอมูลขาวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล 
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7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
 

8.งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9.ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล   งานการเจาหนาท่ี     
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 เจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย และหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 การบริหารงานบุคคลมีความโปรงใส  
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

๔.๒.๒ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ - จายเงิน การ
หาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ 
การเผยแพรขอมูลขาวสารการดําเนินงานของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลเมืองทับกวาง  ตระหนักถึงความโปรงใสในการบริหารงาน การมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับความ

โปรงใสและการตรวจสอบได  มีการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญสาธารณชนควรรับรูผานสื่อมวลชนเปนระยะ   มีระบบ
ตรวจสอบภายในท่ีดําเนินการตรวจสอบเรื่องเงิน  มีการเผยแพรผลการปฏิบัติงานการจัดซ้ือจัดจาง  อยางโปรงใส  
มีการรับเรื่องรองเรียน รองทุกขตาง ๆ หลายชองทาง เชน เว็บไซต ตูรับเรื่องรองเรียน สายดวน จดหมาย หรือ
โทรศัพทสายตรงตอผูบริหารของเทศบาล มีการบริการตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความสะดวกสบาย  และท่ีสําคัญเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาลฯ   สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก มีระบบ 
สามารถตรวจสอบในการใหบริการตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลไดในทุกข้ันตอน   

โดยมีชองทางใหประชาชนแจงเรื่องรองทุกขรองเรียนไดทางศูนยดํารงธรรมของเทศบาล หลากหลาย
ชองทาง  ท้ังทางเว็บไซตเทศบาลเมืองทับกวาง  ทางโทรศัพท  หมายเลข ๐ - ๓๘๔๖ - ๑๑๔๔/ ๐ - ๓๘๗๘ - 
๗๙๔๗ - ๘  ตอ ๑๐๒  ทางไปรษณีย  โดยการเขียนคํารอง หรือแจงขอความดวยตนเอง  โทรศัพทแจงคณะ
ผูบริหาร/หัวหนาสวนราชการโดยตรง  มาเขียนคํารองแจงท่ีสํานัก/กอง  ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ     

การประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร เทศบาลฯ มีชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
นอกเหนือจากศูนยขอมูลขาวสาร ประกอบดวย เว็บไซตเทศบาลเมืองทับกวาง บอรดประชาสัมพันธ ณ สํานักงาน
เทศบาลฯ บอรดประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการชุมชนยอยตางๆ แผนพับ วารสาร แผนปลิว รายงานประจําป  ระบบ
กระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ  จํานวน ๑๐๒ จุด ครอบคลุม  ๓๒  ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ทาง
วิทยุชุมชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน และหนังสอืพิมพ 
๓. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารการจัดซ้ือ จัดจาง ตามโครงการตางๆ ของเทศบาลเมืองทับกวาง  ให
ประชาชนทราบ   

3.2 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแล การใชจายงบประมาณของ
เทศบาลเมืองทับกวาง 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 สงเสริมใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแล การใชจายงบประมาณของ
เทศบาลเมืองทับกวาง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 เทศบาลเมืองทับกวาง  
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เผยแพรเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใหประชาชนท่ัวไป  รวมท้ังหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนไดทราบ  ตามชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองทับกวาง  เชน เว็บไซต  
จัดวางไวท่ีศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองทับกวาง เปนตน 
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการซ้ือหรือจาง  แลวแตกรณี คือ  
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    - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
    - คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
    - คณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือก 
    - คณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
    - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

         โดยแตงตั้งบุคคลอ่ืนรวมเปนกรรมการดวย  ใหเปนไปตามขอ ๒๖ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐   
 6.3 รวบรวมและเผยแพรเอกสารท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง  
     - แผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป 
     - ประกาศแผนจัดซ้ือจัดจาง    
     - ประกาศการจัดซ้ือ - จัดจาง 
       - ประกาศราคากลางในการจัดซ้ือ - จัดจาง 
     - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
     - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
     - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ - จัดจาง 
     - ประกาศสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 
 6.4 นําขอมูลตามขอ 6.๓ เผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางตาง ๆ ไดแก ทางเว็บไซตของเทศบาล  
บอรดประชาสัมพันธของเทศบาล  ระบบกระจายเสียงไรสายทางไกลอัตโนมัติของเทศบาล  สงถึงหนวยงาน
ราชการตางๆ  และในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  และของหนวยงานของรัฐตามวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด  
   

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
 

๙. ผูรับผิดชอบดําเนินการ 
 กองวิชาการและแผนงาน  งานบริการและเผยแพรวิชาการ   
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑0.1 มีการเผยแพรเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ขอมูลการ
จัดซ้ือ/จัดจาง  รายรับ - รายจาย  ตอสาธารณชน  และมีชองทางการใหขอมูลดังกลาวแกผูรองขอ 
 10.2 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ  
ในทุกข้ันตอน 
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๔.๒.๓ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ 
การสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการจัดซ้ือจัดจางของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๔ การปกครองสวนทองถ่ิน  มาตรา 

๒๕๓  ในการดําเนินงาน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน  เปดเผยขอมูลและ
รายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ  รวมตลอดท้ังทีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย  ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ 

พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ สวนท่ี ๓ หนาท่ีของ
เทศบาล มาตรา ๕๐ วรรคสอง (เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖) การปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาท่ีของเทศบาล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และ
ใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้นและหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๒ การ
บริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน  มาตรา ๘  ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน สวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐ  และ
จะตองมีแนวทางการบริหารราชการดังตอไปนี้ (๒) การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซ่ือสัตย
สุจริต สามารถตรวจสอบไดและมุงใหเกิดประโยชนสขุแกประชาชนท้ังในระดับประเทศและทองถ่ิน 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา ๓ วรรคสี่ ในการปฏิบัติ
หนาท่ีของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบ
ของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน  การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ 
 

๓. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดซ้ือจัดจางของ
เทศบาลเมืองทับกวาง 
 3.2 เพ่ือใหเทศบาลเมืองทับกวาง  มีการเปดเผยขอมูลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางรายการตางๆ ในแต
ละข้ันตอน/กระบวนการใหสาธารณชนทราบ  ผานทางเว็บไซต และชองทางอ่ืนๆ ของเทศบาล 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางทุกข้ันตอนตอสาธารณชน เปนไปตามกฎหมายกําหนด 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
  เทศบาลเมืองทับกวาง  
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงตั้งผูแทนภาคประชาชนรวมเปนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง  ใหเปนไปตามขอ ๒๖  
แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐   
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 6.2 ประกาศรายงานผลการดําเนินการโครงการท่ีสําคัญทุกข้ันตอนใหประชาชนทราบ  ผานทางเว็บไซต
ของเทศบาล  บอรดประชาสัมพันธของเทศบาล  ระบบกระจายเสียงไรสายทางไกลอัตโนมัติของเทศบาล   
   

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ  

 

๙. ผูรับผิดชอบดําเนินการ 
 กองคลัง  งานพัสดุ  และฝายบริการและเผยแพรวิชาการ  งานบริการและเผยแพรวิชาการ   
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง  และไมเกิดปญหาการทุจริตในการจัดซ้ือจัด
จางของเทศบาลเมืองทับกวาง 
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
4.3.1  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู  ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีให
เปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการสงเสริมความรูดานกฎหมาย ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตาง ๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติหนาท่ี การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้นหากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือ
การตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ิน และทํา
ใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินลาชาเพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง จากปญหาดังกลาว
ขางตน จึงจําเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมีความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย คําสั่งและ
หลักเกณฑตางๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลใหเกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไมตอง
เสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหารและสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายการขัดกันระหวางประโยชนสวน
บุคคลและประโยชนสวนรวม และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ รวมท้ังกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมความรูกฎ ระเบียบ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 3.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีความพรอมในองค
ความรูเก่ียวกับกฎหมาย  และระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลเมืองทับกวาง 
 
 
 
 



๘๙ 

 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน 
 6.2 กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับ
ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 6.3 สงเสริมใหความรู พรอมแจกเอกสารประกอบ 
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 – 2565 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณ 100,000  บาท ตอป 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองทับกวาง 
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4.3.2  สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ตาม
กระบวนการและวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว  โดยไมฝกใฝฝายใด 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติ
หนาท่ีในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร มีความรูในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอ
บของสภา การตั้งกะทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก
สําคัญท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหารปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ 
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอย
และถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบรรยากาศการ
ทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและลดการทุจริต 
 จึงไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสามารถนําไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิด
กลไกการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบ ชวยลดปญหาการทุจริต สงผลตอการพัฒนาองคกร 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
 3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง  เปนไปตามระเบียบ
กฎหมาย 
 

4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง  จํานวน  17  คน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลเมืองทับกวาง 
 

6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 
  
 6.2 ใหความรูท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน และความรูในขอบังคับ
การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 

7. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
          สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลเมืองทับกวาง 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด : จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง จํานวน 17 คน   
 

 ผลลัพธ : - สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 

    - สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูไดรับการเรียนรูและประสบการณทํางานใหม ๆ 

    - การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
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๔.๔ การเสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวน 
เพ่ือตอตานการทุจริต 
 

๔.๔.๑ สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ 
การสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 คานิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปจจุบัน  เปนปญหาและอุปสรรคสําคัญในการปองกันและปราบ
ปราบการทุจริต  เนื่องจากโครงสรางทางสังคมเปนระบบอุปถัมภ  การเล็งเห็นผลประโยชนของตนหรือพวกพอง
ดีกวาสวนรวม  การยกยองเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนพรรคพวกของนักการเมืองท้ังใน
ระดับประเทศและทองถ่ินหรือผูมีอิทธิพล  รวมถึงความเสื่อมของจิตสํานึกและคานิยมของประชาชนสวนหนึ่งท่ี
ลดนอยถอยลง  และยังมองเห็นวาการทุจริตเปนเรื่องปกติท่ัวไปท่ีไดรับผลตอบแทนคุมคา  หรือในบางกรณีก็
ละเลย  เพิกเฉย และไมอยางเขาไปยุงเก่ียว  นอกจากนั้นสภาพปญหาบางสวนก็มักเกิดจากการใชอํานาจของ
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีมุงแสวงหาผลประโยชน  ปญหาการทุจริตเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม 
และความม่ันคงของประเทศ  กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตอง
อาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการท่ีจะปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง  
โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต  เทศบาล
เมืองทับกวาง  จึงไดจัดใหมีการสงเสริมใหชุมชนไดรวมกันเฝาระวังการทุจริต  โดยการใหความรูเรื่องการตอตาน
การทุจริต  รวมถึงสงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสาร  เพ่ือใหมีสวนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

๓. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมองคความรูในการตอตานการทุจริตใหกับภาคประชาชน 
 3.2 เพ่ือสงเสริมใหชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวางรวมกันเฝาระวังการทุจริต   
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 เขตเทศบาลเมืองทับกวาง 
  

๖. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ และเผยแพรองคความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริต  ผานชองทางสื่อ
ประชาสัมพันธของเทศบาลเมืองทับกวาง  เชน เว็บไซตของเทศบาล  บอรดประชาสัมพันธ ณ สํานักงานเทศบาล  
บอรดประชาสัมพันธของท่ีทําการชุมชน   เผยแพรทางระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ  และศูนยขอมูล
ขาวสารของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 6.2 เผยแพรใหความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริตตามเวทีชาวบานในโอกาสตางๆ หรือกิจกรรมตางๆ 
ของเทศบาล 
   



๙๓ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
 

๙. ผูรับผิดชอบดําเนินการ 
 กองวิชาการและแผนงาน  งานบริการและเผยแพรวิชาการ   

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
มีการเผยแพรองคความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชนไดรับทราบ  ผานชองทางสื่อ

ประชาสัมพันธของเทศบาลเมืองทับกวาง  อยางนอย  ๓  ชองทาง 
 

 

         
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ 
การบูรณาการกับทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ปญหาการทุจริตเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ  
กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาค
สวนในการท่ีจะปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง  สงเสริมการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริต   
 การจะแกไขปญหาการทุจริตไดบรรลุผล  ตองเกิดจากการบูรณาการทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการ
ปองกันการทุจริต  รวมรับผิดชอบตอปญหาการทุจริต  เทศบาลเมืองทับกวางจึงไดบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือ
รวมกันตอตานการทุจริต  รวมกันสรางกลไกใหทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการ
ตอตานการทุจริต  จนเกิดเครือขายและความรวมมือในการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็งตอไป 
 

๓. วัตถุประสงค 
 3.2 เพ่ือสรางกลไกในการบูรณาการกับทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการ
ตอตานการทุจริต 
 3.2 เพ่ือพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็ง   
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 เขตเทศบาลเมืองทับกวาง 
  

๖. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษา  และภาคประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 
 6.๒ กําหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือตอตานการทุจริต รวมกับภาครัฐ  ภาคเอกชน  
ภาครัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษา  และภาคประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 
 6.3 หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการ
ตอตานการทุจริตใหบุคลากรในหนวยงานของตน และประชาชน 
 6.4 หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต สงเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม
แนวทาง  แผนงาน กิจกรรมในการบูรณาการเพ่ือตอตานการทุจริต 
 6.5 สรุปรายงานผลตอผูบริหาร  และเผยแพรรายงานผลตอสาธารณชน 
   

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
 
 



๙๕ 

 

๙. ผูรับผิดชอบดําเนินการ 
 งานนิติการ  กองวิชาการและแผนงาน   
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑0.1 มีการบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการตอตานการทุจริต 
10.2 เกิดเครือขายและความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริต 
 
 

         
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










	ปก
	คำนำ
	ประกาศใช้แผน
	ส่วนที่-1
	ส่วนที่-2
	มิติ 1
	มิติ 2
	มิติ 3
	มิติ 4

	ส่วนที่-3
	5. พื้นที่ดำเนินงาน

	ภาคผนวก

