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สสวนทปส  ๑
…………………………………………….

บทนตา
๑. การวฏเคราะหยความเสปสยงในการเกฏดการททุจรฏตในองคยกรปกครองสสวนทปองถฏสน

การวฏเคราะหรความเสสสยงในการเกฏดการททุจรฏตในองครกรปกครองสสวนทปองถฏสนมสวบตถทุประสงครเพพสอ
ตปองการบสงชสปความเสสสยงของการททุจรฏตทสสมสอยส สในองครกรโดยการประเมฏนโอกาสของการททุจรฏตทสสอาจเกฏดขถปน
ตลอดจนบทุคคลหรพอหนสวยงานทสสอาจเกสสยวขปองกบบการกระทตาททุจรฏตเพพสอพฏจารณาวสาการควบคทุมและการ
ปป องกบนการททุจรฏตทสสมสอยส สในปบ จจทุบบนมสประสฏทธฏภาพและประสฏทธฏผลหรพอไมสการททุจรฏตในระดบบทปองถฏสนพบวสา
ปบ จจบยทสสมสผลตสอการขยายตบวของการททุจรฏตในระดบบทปองถฏสนไดปแกสการกระจายอตานาจลงสส สองครกรปกครอง
สสวนทปองถฏสนแมปวสาโดยหลบกการแลปวการกระจายอตานาจมสวบตถทุประสงครส ตาคบญเพพสอใหปบรฏการตสางๆของรบ ฐ
สามารถตอบสนองตสอความตปองการของชทุมชนมากขถปนมสประสฏทธฏภาพมากขถปนแตสในทางปฏฏบบตฏทตาใหปแนว
โนปมของการททุจรฏตในทปองถฏสนเพฏสมมากยฏสงขถปนเชสนเดสยวกบน
ลบกษณะการททุจรฏตในสสวนขององคยกรปกครองสสวนทปองถฏสนจตาแนกเปห็น ๗ ประเภทดบงนสป

๑) การททุจรฏตดปานงบประมาณการทตาบบญชสการจบดซพปอจบดจปางและการเงฏนการคลบ งสสวนใหญสเกฏดการ
ละเลยขององครกรปกครองสสวนทปองถฏสน

๒) สภาพหรพอปบ ญหาทสสเกฏดจากตบวบทุคคล
๓) สภาพการททุจรฏตอบนเกฏดจากชสองวสางของกฎระเบสยบและกฎหมาย
๔) สภาพหรพอลบกษณะปบ ญหาของการททุจรฏตทสสเกฏดจากการขาดความรสปความเขปาใจและขาด

คทุณธรรมจรฏยธรรม
๕) สภาพหรพอลบกษณะปบ ญหาทสสเกฏดจากการขาดประชาสบมพบนธรใหปประชาชนทราบ
๘) สภาพหรพอลบกษณะปบ ญหาของการททุจรฏตทสสเกฏดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบ
จากภาคสสวนตสางๆ

๗) สภาพหรพอลบกษณะปบ ญหาของการททุจรฏตทสสเกฏดจากอตานาจบารมสและอฏทธฏพลทปองถฏสน
สาเหตทุและปบ จจบยทปสนตาไปสส สการททุจรฏตขององคยกรปกครองสสวนทปองถฏสนสามารถสรทุปเปป นประเดปน
ไดปดบ งนปป

๑) โอกาสแมปวสาในปบ จจทุบบนมสหนสวยงานและกฎหมายทสสเกสสยวขปองกบบการปป องกบนและปราบปราม
การททุจรฏตแตสพบวสายบงคงมสชสองวสางทสสท ตาใหปเกฏดโอกาสของการททุจรฏตซถสงโอกาสดบงกลสาวเกฏดขถปนจากการ
บบงคบบใชปกฎหมายทสสไมสเขปมแขห็งกฎหมายกฎระเบสยบไมสรบ ดกทุมและอตานาจหนาทสสโดยเฉพาะขปาราชการระดบบ
สสงกห็เปห็นอสกโอกาสหนถส งทสสท ตาใหปเกฏดการททุจรฏต

๒) สฏสงจสงใจเปห็นทสสยอมรบ บวสาสภาวะทางเศรษฐกฏจทสสมทุ สงเนปนเรพสองของวบตถทุนฏยมสบงคมททุนนฏยมทตาใหป
คน
ในปบ จจทุบบนมทุสงเนปนทสสการสรปางความรตสารวยดปวยเหตทุนสป จถงเปห็นแรงจสงใจใหปเจปาหนปาทสสมสแนวโนปมทสสจะทตา
พฤตฏกรรมการ
ททุจรฏตมากยฏสงขถปน

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรสงใสการททุจรฏตในปบ จจทุบบนมสรสปแบบทสสซบบซปอนขถปน
โดยเฉพาะการททุจรฏตในเชฏงนโยบายทสสท ตาใหปการททุจรฏตกลายเปห็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปรสงใสทสสมสประสฏทธฏภาพดบงนบ ปนจถงเปห็นการยากทสสจะเขปาไปตรวจสอบการ
ททุจรฏตของ
บทุคคลเหลสานสป
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๔) การผสกขาดในบางกรณสการดตาเนฏนงานของภาครบ ฐไดปแกสการจบดซพปอ-จบดจปางเปห็นเรพสองของการ
ผสกขาดดบงนบ ปนจถงมสความเกสสยวของเปห็นหสวงโซสผลประโยชนรทางธทุรกฏจในบางครบ ปงพบบรฏษบ ทมสการใหปสฏนบน
แกสเจปาหนปาทสสเพพสอใหปตนเองไดปรบ บสฏทธฏในการดตาเนฏนงานโครงการของภาครบ ฐรสปแบบของการผสกขาดไดปแกส 
การผสกขาดในโครงการกสอสรปางและโครงสรปางพพปนฐานภาครบ ฐ

๕) การไดปรบ บคตาตอบแทนทปสไมสเหมาะสมรายไดปไมสเพสยงพอตสอรายจสายความยากจนถพอเปห็น
ปบ จจบยหนถส งทสสท ตาใหปขปาราชการมสพฤตฏกรรมการททุจรฏตเพราะความตปองการทสสจะมสสภาพความเปห็นอยส สทสสดสขถปน
ทตาใหปเจปาหนปาทสสตปองแสวงหาชสองทางเพพสอเพฏสม “รายไดปพฏเศษ” ใหปกบบตนเองและครอบครบ ว

๖) การขาดจรฏยธรรมคทุณธรรมในสมบยโบราณความซพสอสบตยรสทุจรฏตเปห็นคทุณธรรมทสสไดปรบ บการ
เนปนเปห็นพฏเศษถพอวสาเปห็นเครพสองวบดความดสของคนแตสในปบ จจทุบบนพบวสาคนมสความละอายตสอบาปและเกรง
กลบวบาปนปอยลงและมสความเหห็นแกสตบวมากยฏสงขถปนมองแตสประโยชนรสสวนตนเปห็นทสสตบ ปงมากกวสาทสสจะยถดผล
ประโยชนรสสวนรวม

๗) มปคสานฏยมทปสผฏดปบ จจทุบบนคสานฏยมของสบงคมไดปเปลสสยนจากยกยสองคนดสคนทสสมสความซพสอสบตยร
สทุจรฏตเปห็นยกยสองคนทสสมสเงฏนคนทสสเปห็นเศรษฐสมหาเศรษฐสคนทสสมสตตาแหนสงหนปาทสสการงานสสงดปวยเหตทุนสป ผส ปทสสมส
คสานฏยมทสสผฏดเหห็นวสาการททุจรฏตเปห็นวฏถสชสวฏตเปห็นเรพสองปกตฏธรรมดาเหห็นคนซพสอเปห็นคนเซสอเหห็นคนโกงเปห็นคน
ฉลาดยสอมจะทตาการททุจรฏตฉปอราษฎรรบบงหลวงโดยไมสมสความละอายตสอบทุญและบาปและไมสเกรงกลบวตสอ
กฎหมายของบปานเมพอง
** หมายเหตทุ : การวฏเคราะหรความเสสสยงการททุจรฏตขององครกรปกครองสสวนทปองถฏสนดบ งกลสาวขปางตปนเปห็น
เพสยงตบวอยสางของสาเหตทุและปบ จจบยทสสนตาไปสส สการททุจรฏตขององครกรปกครองสสวนทปองถฏสนซถสงองครกรปกครอง
สสวนทปองถฏสนแตสละแหสงสามารถนตา SWOT Analysis และ McKinsey’s ๗ s หรพอทฤษฎสอพสนๆมา
ใชปในการวฏเคราะหรความเสสสยงการททุจรฏตตามบรฏบทขององครกรปกครองสสวนทปองถฏสนแตสละแหสงไดปตาม
ความเหมาะสม

๒. หลบกการและเหตทุผล
ปบ จจทุบบนปบ ญหาการททุจรฏตคอรรรบ ปชบนในประเทศไทยถพอเปห็นปบ ญหาเรพปอรบ งทสสนบ บวบนยฏสงจะทวสความ

รทุนแรงและสลบบซบบซปอนมากยฏสงขถปนและสสงผลกระทบในวงกวปางโดยเฉพาะอยสางยฏสงตสอความมบ สนคงของชาตฏ
เปห็นปบ ญหาลตาดบบตปนๆทสสขบดขวางการพบฒนาประเทศทบ ปงในดปานเศรษฐกฏจสบงคมและการเมพองเนพส องจากเกฏด
ขถปนททุกภาคสสวนในสบงคมไทยไมสวสาจะเปห็นภาคการเมพองภาคราชการโดยเฉพาะองครกรปกครองสสวนทปอง
ถฏสนมบกถสกมองจากภายนอกสบงคมวสาเปห็นองครกรทสสเอพปอตสอการททุจรฏตคอรรรบ ปชบนและมบกจะปรากฏขสาวการ
ททุจรฏตตามสพสอและรายงานของทางราชการอยส สเสมอซถสงไดปสสงผลสะเทพอนตสอกระแสการกระจายอตานาจและ
ความศรบ ทธาตสอระบบการปกครองสสวนทปองถฏสนอยสางยฏสงสสงผลใหปภาพลบกษณรของประเทศไทยเรพสองการ
ททุจรฏตคอรรรบ ปชบนมสผลในเชฏงลบสอดคลปองกบบการจบดอบนดบบดบชนสชสปวบดภาพลบกษณรคอรรรบ ปชบน 
(Corruption Perception Index – CPI) ซถสงเปห็นเครพสองมพอทสสใชปประเมฏนการททุจรฏตคอรรรบ ปชบนทบ สว
โลกทสสจบดโดยองครกรเพพสอความโปรสงใสนานาชาตฏ (TransparencyInternational – IT) พบวสา
ผลคะแนนของประเทศไทยระหวสางปส  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยส สทสส ๓๕ – ๓๘ คะแนนจากคะแนนเตห็ม ๑๐๐ 
โดยในปส  ๒๕๕๘ อยส สอบนดบบทสส ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทบ สวโลกและเปห็นอบนดบบทสส ๓ ในประเทศอาเซสยนรอง
จากประเทศสฏงคโปรรและประเทศมาเลเซสยและลสาสทุดพบวสาผลคะแนนของประเทศไทยปส  ๒๕๕๙ ลดลง ๓ 
คะแนนจากปส  ๒๕๕๘ ไดปลตาดบบทสส ๑๐๑ จาก ๑๖๘ประเทศซถสงสามารถสะทปอนใหปเหห็นวสาประเทศไทยเปห็น
ประเทศทสสมสปบ ญหาการคอรรรบ ปชบนอยส สในระดบบสสงแมปวสาในชสวงระยะทสสผสานมาประเทศไทยไดปแสดงใหปเหห็นถถง
ความพยายามในการปราบปรามการปป องกบนการททุจรฏตไมสวสาจะเปห็นการเปห็นประเทศภาคสภายใตปอนทุสบญญา
สหประชาชาตฏวสาดปวยการตสอตปานการททุจรฏต(United Nations Convention Against 
Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจบดตบ ปงองครกรตามรบ ฐธรรมนสญโดยเฉพาะอยสางยฏสงคณะ
กรรมการปป องกบนปราบปรามการททุจรฏตแหสงชาตฏไดปจบดทตายทุทธศาสตรรชาตฏวสาดปวยการปป องกบนและปราบ
ปรามการททุจรฏตมาแลปว ๓ ฉบบบแตสปบ ญหาการททุจรฏตในประเทศไทยไมสไดปมสแนวโนปมทสสลดนปอยถอยลง
สาเหตทุทสสท ตาใหปการททุจรฏตเปห็นปบ ญหาทสสส ตาคบญของสบงคมไทยประกอบดปวยปบ จจบยทางดปานพพปนฐานโครงสรปาง
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สบงคมซถสงเปห็นสบงคมทสสตบ ปงอยส สบนพพปนฐานความสบมพบนธรแนวดฏสง (Vertical Relation) หรพออสกนบ ยหนถส งคพอ
พพปนฐานของสบงคมอทุปถบมภรทสสท ตาใหปสบงคมไทยยถดตฏดกบบการชสวยเหลพอเกพปอกสลกบนโดยเฉพาะในหมสสญาตฏพสสนปอง
และพวกพปองยถดตฏดกบบกระแสบรฏโภคนฏยมวบตถทุนฏยมตฏดความสบายยกยสองคนทสสมสเงฏนและมสอตานาจคนไทย
บางสสวนมองวสาการททุจรฏตคอรรรบ ปชบนเปห็นเรพสองปกตฏทสสยอมรบ บไดปซถสงนบ บไดปวสาเปห็นปบ ญหาทสสฝบ งรากลถกในสบงคม
ไทยมาตบ ปงแตสอดสตหรพอกลสาวไดปวสาเปห็นสสวนหนถส งของคสานฏยมและวบฒนธรรมไทยไปแลปวผนวกกบบปบ จจบยทาง
ดปานการทตางานทสสไมสไดปบสรณาการความรสวมมพอของททุกภาคสสวนไวปดปวยกบนจถงสสงผลใหปการทตางานของกลไก
หรพอความพยายามทสสไดปกลสาวมาขปางตปนไมสสามารถทตาไดปอยสางเตห็มศบกยภาพขาดความเขปมแขห็ง

ปบ จจทุบบนยทุทธศาสตรรชาตฏวสาดปวยการปป องกบนและปราบปรามการททุจรฏตทสสใชปอยส สเปห็นฉบบบทสส ๓ เรฏสมจาก
ปส
พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถถงปสพ.ศ. ๒๕๖๔ ซถสงมทุ สงสส สการเปห็นประเทศทสสมสมาตรฐานทางคทุณธรรมจรฏยธรรมเปห็นสบงคม
มฏตฏใหมส
ทสสประชาชนไมสเพฏกเฉยตสอการททุจรฏตททุกรสปแบบโดยไดปรบ บความรสวมมพอจากฝส ายการเมพองหนสวยงานของรบ ฐ
ตลอดจนประชาชนในการพฏทบกษรรบ กษาผลประโยชนรของชาตฏและประชาชนเพพสอใหปประเทศไทยมสศบกดฏรศรส
และเกสยรตฏภสมฏในดปานความโปรสงใสทบดเทสยมนานาอารยประเทศโดยกตาหนดวฏสบยทบศนร “ประเทศไทยใส
สะอาดไทยทบ ปงชาตฏตปานททุจรฏต” มสเปป าหมายหลบกเพพสอใหปประเทศไทยไดปรบ บการประเมฏนดบชนสการรบ บรสปการ
ททุจรฏต(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมสนปอยกวสารปอยละ ๕๐ ในปสพ.ศ. ๒๕๖๔ ซถสง
การทสสระดบบคะแนนจะสสงขถปนไดปนบ ปนการบรฏหารงานภาครบ ฐตปองมสระดบบธรรมาภฏบาลทสสสสงขถปนเจปาหนปาทสสของรบ ฐ
และประชาชนตปองมสพฤตฏกรรมแตกตสางจากทสสเปห็นอยส สในปบ จจทุบบนไมสใชสตตาแหนสงหนปาทสสในทางททุจรฏต
ประพฤตฏมฏชอบโดยไดปกตาหนด
ยทุทธศาสตรรการดตาเนฏนงานหลบกออกเปห็น ๖ ยทุทธศาสตรรดบ งนสป

ยทุทธศาสตรรทสส ๑ สรปางสบงคมทสสไมสทนตสอการททุจรฏต
ยทุทธศาสตรรทสส ๒ ยกระดบบเจตจตานงทางการเมพองในการตสอตปานการททุจรฏต
ยทุทธศาสตรรทสส ๓ สกบดกบ ปนการททุจรฏตเชฏงนโยบาย
ยทุทธศาสตรรทสส ๔ พบฒนาระบบปป องกบนการททุจรฏตเชฏงรทุก
ยทุทธศาสตรรทสส ๕ ปฏฏรสปกลไกและกระบวนการปราบปรามการททุจรฏต
ยทุทธศาสตรรทสส ๖ ยกระดบบคะแนนดบชนสการรบ บรสปการททุจรฏต (Corruption Perception 

Index : CPI)
ดบงนบ ปนเพพสอใหปการดตาเนฏนการขบบเคลพสอนดปานการปป องกบนและปราบปรามการททุจรฏตบบงเกฏดผลเปห็นรสป

ธรรม
ในทางปฏฏบบตฏเปห็นไปตามเจตนารมณรของยทุทธศาสตรรวสาดปวยการปป องกบนและปราบปรามการททุจรฏตระยะทสส 
๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องครกรปกครองสสวนทปองถฏสนจถงไดปตระหนบ กและใหปความสตาคบญกบบการบรฏหาร
จบดการทสสมสความโปรสงใสสรปางคสานฏยมวบฒนธรรมสทุจรฏตใหปเกฏดในสบงคมอยสางยบ สงยพนจถงไดปดตาเนฏนการจบดทตา
แผนปฏฏบบตฏการองครกรปกครองสสวนทปองถฏสนตปนแบบดปานการปป องกบนการททุจรฏต (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔)เพพสอกตาหนดแนวทางการขบบเคลพสอนดปานการปป องกบนและปราบปรามการททุจรฏตผสาน
โครงการ/กฏจกรรม/มาตรการตสางๆทสสเปห็นรสปธรรมอยสางชบดเจนอบนจะนตาไปสส สการปฏฏบบตฏอยสางมส
ประสฏทธฏภาพบรรลทุวบตถทุประสงครและเปป าหมายของการปป องกบนและปราบปรามการททุจรฏตอยสางแทปจรฏง
๓. วบตถทุประสงคยของการจบดทตาแผน

๑) เพพสอยกระดบบเจตจตานงทางการเมพองในการตสอตปานการททุจรฏตของผสปบรฏหารองครกรปกครองสสวน
ทปองถฏสน

๒) เพพสอยกระดบบจฏตส ตานถกรบ บผฏดชอบในผลประโยชนรของสาธารณะของขปาราชการฝส ายการเมพอง
ขปาราชการฝส ายบรฏหารบทุคลากรขององครกรปกครองสสวนทปองถฏสนรวมถถงประชาชนในทปองถฏสน

๓) เพพสอใหปการบรฏหารราชการขององครกรปกครองสสวนทปองถฏสนเปห็นไปตามหลบกบรฏหารกฏจการบปาน
เมพองทสสดส(Good Governance)

๔) เพพสอสสงเสรฏมบทบาทการมสสสวนรสวม (people's participation) และตรวจสอบ 
(People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบรฏหารกฏจการขององครกรปกครองสสวนทปองถฏสน
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๕) เพพสอพบฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถถงเครพอขสายในการตรวจสอบการปฏฏบบตฏราชการของ
องครกรปกครองสสวนทปองถฏสน
๔. เปป าหมายของการจบดทตาแผน

๑) ขปาราชการฝส ายการเมพองขปาราชการฝส ายบรฏหารบทุคลากรขององครกรปกครองสสวนทปองถฏสนรวมถถง
ประชาชนในทปองถฏสนมสจฏตส ตานถกและความตระหนบ กในการปฏฏบบตฏหนปาทสสราชการใหปบบ งเกฏดประโยชนรสทุขแกส
ประชาชนทปองถฏสนปราศจากการกสอใหปเกฏดขปอสงสบยในการประพฤตฏปฏฏบบตฏตามมาตรการจรฏยธรรมการขบด
กบนแหสงผลประโยชนรและแสวงหาประโยชนรโดยมฏชอบ

๒) เครพสองมพอ/มาตรการการปฏฏบบตฏงานทสสสามารถปป องกบนปบ ญหาเกสสยวกบบการททุจรฏตและประพฤตฏมฏ
ชอบของขปาราชการ

๓) โครงการ/กฏจกรรม/มาตรการทสสสนบ บสนทุนใหปสาธารณะและภาคประชาชนเขปามามสสสวนรสวมและ
ตรวจสอบการปฏฏบบตฏหรพอบรฏหารราชการขององครกรปกครองสสวนทปองถฏสน

๔) กลไกมาตรการรวมถถงเครพอขสายในการตรวจสอบการปฏฏบบตฏราชการขององครกรปกครองสสวน
ทปองถฏสนทสสมสเขปมแขห็งในการตรวจสอบควบคทุมและถสวงดทุลการใชปอตานาจอยสางเหมาะสม

๕) องครกรปกครองสสวนทปองถฏสนมสแนวทางการบรฏหารราชการทสสมสประสฏทธฏภาพลดโอกาสในการก
ระทตา
การททุจรฏตและประพฤตฏมฏชอบจนเปห็นทสสยอมรบ บจากททุกภาคสสวนใหปเปห็นองครกรปกครองสสวนทปองถฏสน
ตปนแบบดปาน
การปป องกบนการททุจรฏตอบนจะสสงผลใหปประชาชนในทปองถฏสนเกฏดความภาคภสมฏใจและใหปความรสวมมพอกบนเปห็น
เครพอขสายในการเฝป าระวบงการททุจรฏตทสสเขปมแขห็งอยสางยบ สงยพน

๕. ประโยชนยของการจบดทตาแผน
๑) ขปาราชการฝส ายการเมพองขปาราชการฝส ายบรฏหารบทุคลากรขององครกรปกครองสสวนทปองถฏสนรวมถถง

ประชาชนในทปองถฏสนมสจฏตส ตานถกรบ กทปองถฏสนของตนเองอบนจะนตามาซถสงการสรปางคสานฏยมและอทุดมการณรใน
การตสอตปานการททุจรฏต (Anti-Corruption) จากการปลสกฝบ งหลบกคทุณธรรมจรฏยธรรมหลบกธรรมาภฏบาล
รวมถถงหลบกเศรษฐกฏจพอเพสยงทสสสามารถนตามาประยทุกตรใชปในการทตางานและชสวฏตประจตาวบน

๒) องครกรปกครองสสวนทปองถฏสนสามารถบรฏหารราชการเปห็นไปตามหลบกบรฏหารกฏจการบปานเมพองทสส
ดส
(Good Governance) มสความโปรสงใสเปห็นธรรมและตรวจสอบไดป

๓) ภาคประชาชนมสสสวนรสวมตบ ปงแตสรสวมคฏดรสวมทตารสวมตบดสฏนใจรวมถถงรสวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมพองทสส
มสจฏตส ตานถกรบ กทปองถฏสนอบนจะนตามาซถสงการสรปางเครพอขสายภาคประชาชนทสสมสความเขปมแขห็งในการเฝป าระวบงการ
ททุจรฏต

๔) สามารถพบฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถถงเครพอขสายในการตรวจสอบการปฏฏบบตฏราชการของ
องครกรปกครองสสวนทปองถฏสนทบ ปงจากภายในและภายนอกองครกรทสสมสความเขปมแขห็งในการเฝป าระวบงการ
ททุจรฏต

๕) องครกรปกครองสสวนทปองถฏสนมสแนวทางการบรฏหารราชการทสสมสประสฏทธฏภาพลดโอกาสในการก
ระทตา
การททุจรฏตและประพฤตฏมฏชอบจนเปห็นทสสยอมรบ บจากททุกภาคสสวนใหปเปห็นองครกรปกครองสสวนทปองถฏสน
ตปนแบบดปาน
การปป องกบนการททุจรฏตอบนจะสสงผลใหปประชาชนในทปองถฏสนเกฏดความภาคภสมฏใจและใหปความรสวมมพอกบนเปห็น
เครพอขสายในการเฝป าระวบงการททุจรฏตทสสเขปมแขห็งอยสางยบ สงยพน

แผนปฏฏบบตฏการปป องกบนการททุจรฏตสสสปส (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท         
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สสวนทปส  ๒

สสวนทปส  ๒
……………………………………………….

แผนปฏฏบบตฏการปป องกบ นการททุจรฏต ๔ ปป
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
มฏตฏ ภารกฏจตาม

มฏตฏ
โครงการ/กฏจกรรม/

มาตรการ
ปป ๒๕๖๑ ปป ๒๕๖๒ ปป ๒๕๖๓ ปป ๒๕๖๔ หมายเ

หตทุงบ
ประมา

งบ
ประมาณ

งบ
ประมาณ

งบ
ประมา

แผนปฏฏบบตฏการปป องกบนการททุจรฏตสสสปส (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท         
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ณ
(บาท)

(บาท) (บาท) ณ
(บาท)

๑.การสรปาง
สบงคมทสสไมส
ทนตสอการ

ททุจรฏต

๑.๑การสรปาง
จฏตสตานถกทบ ปง
ขปาราชการ
การเมพองฝส าย
บรฏหาร
ขปาราชการ
การเมพอง
ฝส ายสภาทปอง
ถฏสนและฝส าย
ประจตา
ขององครกร
ปกครองสสวน
ทปองถฏสน

๑.๑.๑(๑)โครงการ
พบฒนาคทุณธรรม 
จรฏยธรรม
๑.๑.๑(๒) โครงการฝถก
อบรมคทุณธรรม 
จรฏยธรรม แกสผสปบรฏหาร 
สมาชฏกสภา และ
พนบ กงานเทศบาลตตาบล
ตลาดนฏคมปราสาท
๑.๑.๒ (๑) มาตรการ 
“สสงเสรฏม
การปฏฏบบตฏงานตาม
ประมวล
จรฏยธรรมขององครกร
ปกครอง
สสวนทปองถฏสน”
๑.๑.๒ (๒) มาตรการ
“เสรฏมสรปางองครความรสป
ดปาน
การตสอตปานการททุจรฏต”
๑.๑.๒ (๓) โครงการ
เสรฏมสรปาง
ความซพสอสบตยรสทุจรฏตและ
ปลสกฝบ งทบศนคตฏ
วบฒนธรรมทสสดส
ในการตสอตปานการททุจรฏต
๑.๑.๓ (๑) มาตรการ 
“จบดทตา
คส สมพอการปป องกบนผล
ประโยชนร
ทบบซปอน”
๑.๑.๓ (๓) มาตรการ 
“ปลสกฝบ ง
องครความรสปใหปมสความ
เขปาใจ

เกสสยวกบบ Conflict of 
Interest”

-

๕๐,๐๐๐

-

-

๕,๐๐๐

-

-

-

๕๐,๐๐๐

-

-

๕,๐๐๐

-

-

-

๕๐,๐๐๐

-

-

๕,๐๐๐

-

-

-

๕๐,๐๐๐

-

-

๕,๐๐๐

-

-

๑.๒ การสรปาง
จฏตสตานถกและ
ความตระหนบ ก
แกสประชาชน
ททุกภาคสสวนใน
ทปองถฏสน

๑.๒.๑ (๑) โครงการ
สรปาง
ภสมฏคทุปมกบนทางสบงคม ใหป
เดห็กและเยาวชนเทศบาล
ตตาบลตลาดนฏคมราสารท
(กฏจกรรม “สสงเสรฏมการ
เรสยนรสปปรบ ชญาเศรษฐกฏจ
พอเพสยง”)

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

แผนปฏฏบบตฏการปป องกบนการททุจรฏตสสสปส (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท         
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๑.๓ การสรปาง
จฏตสตานถกและ
ความตระหนบ ก
แกสเดห็กและ
เยาวชน

๑.๓.๑(๑) โครงการ
สรปางภสมฏคทุปมกบนทางสบงคม
ใหปเดห็กและเยาวชน
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคม
ปราสาท(กฏจกรรม “โต
ไปไมสโกง”)

- - - -

มฏตฏทปส๑ รวม ๔  มาตรการ - กฏจกรรม
๕ โครงการ

๑๑๕,๐๐
๐

๑๑๕,๐๐
๐

๑๑๕,๐๐
๐

๑๑๕,๐๐
๐

๒. การ
บรฏหาร
ราชการ
เพพสอ
ปป องกบนการ
ททุจรฏต

๒.๑ แสดง
เจตจตานง
ทางการเมพอง
ในการ
ตสอตปานการ
ททุจรฏตของผสป
บรฏหาร

กฏจกรรม “ประกาศ
เจตจตานง
ตสอตปานการททุจรฏตของผสป
บรฏหาร

  องครกรปกครองสสวน
ทปองถฏสน”

- - - -

มฏตฏ ภารกฏจตาม
มฏตฏ

โครงการ/กฏจกรรม/
มาตรการ

ปป ๒๕๖๑ ปป ๒๕๖๒ ปป ๒๕๖๓ ปป ๒๕๖๔ หมายเ
หตทุงบ

ประมา
ณ

(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมา

ณ
(บาท)

๒.๒ มาตรการ
สรปางความ
โปรสงใสในการ
ปฏฏบบตฏราชการ

๒.๒.๑ (๑) มาตรการ
การสรปาง
ความโปรสงใสในการ
บรฏหารงาน
บทุคคล(ถพอปฏฏบบตฏตาม
ระเบสยบ)
๒.๒.๑ (๒) มาตรการ
ออกคตาสบ สง
มอบหมายของนายก
องครกร
ปกครองสสวนทปองถฏสน
ปลบด
องครกรปกครองสสวน
ทปองถฏสน
และหบวหนปาสสวนราชการ
๒.๒.๒ (๑) โครงการ
เผยแพรส
ขปอมสลขสาวสารดปานการ
จบดซพปอ–
จบดจปาง
๒.๒.๓ (๑) กฏจกรรม
การ
จบดบรฏการสาธารณะและ
การ
บรฏการประชาชนเพพสอใหป
เกฏด
ความพถงพอใจแกส
ประชาชนโดย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนปฏฏบบตฏการปป องกบนการททุจรฏตสสสปส (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท         
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ทบดเทสยมกบนและไมสเลพอก
ปฏฏบบตฏ
๒.๒.๓ (๒) โครงการ
สตารวจ
ความพถงพอใจของผสปรบ บ
บรฏการ
๒.๒.๓ (๓) กฏจกรรม
การใชปบบตร
คฏวในการตฏดตสอราชการ
๒.๒.๓ (๔) มาตรการ 
“ยกระดบบ
คทุณภาพการบรฏการ
ประชาชน

๒.๓ มาตรการ
การใชป
ดทุลยพฏนฏจและ
ใชปอตานาจ
หนปาทสสใหปเปห็น
ไปตามหลบก
การบรฏหาร
กฏจการบปาน
เมพองทสสดส

๒.๓.๑ (๑) กฏจกรรม
การลด
ขบ ปนตอนการปฏฏบบตฏงาน
๒.๓.๑ (๒) โครงการลด
ขบ ปนตอนและระยะเวลา
การปฏฏบบตฏราชการ
๒.๓.๒ (๑) มาตรการ
มอบ
อตานาจของนายกองครกร
ปกครองสสวนทปองถฏสน
๒.๓.๒ (๒) มอบอตานาจ
เจปา
พนบ กงานทปองถฏสนตามพ
ระราชบบญญบตฏควบคทุมอา
คารพ.ศ. ๒๕๒๒
๒.๓.๒ (๓) มาตรการ
การออก
คตาสบ สงมอบหมายของ
นายกเทศมนตรสปลบด
เทศบาลและหบวหนปาสสวน
ราชการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒.๔ การเชฏดชส
เกสยรตฏแกส
หนสวยงาน/
บทุคคล
ในการดตาเนฏน
กฏจการการ
ประพฤตฏ
ปฏฏบบตฏตนใหป
เปห็นทสสประจบกษร

๒.๔.๑ (๑) โครงการ
พสอ-แมสดสเดสน
๒.๔.๒ (๑) กฏจกรรม
ยกยสองและ
เชฏดชสเกสยรตฏแกสบทุคคล
หนสวยงาน
องครกรดสเดสนผสปทตาคทุณ
ประโยชนร
หรพอเขปารสวมในกฏจกรรม
ของ

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

แผนปฏฏบบตฏการปป องกบนการททุจรฏตสสสปส (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท         
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องครกรปกครองสสวน
ทปองถฏสน

มฏตฏ ภารกฏจตาม
มฏตฏ

โครงการ/กฏจกรรม/
มาตรการ

ปป ๒๕๖๑ ปป ๒๕๖๒ ปป ๒๕๖๓ ปป ๒๕๖๔ หมายเ
หตทุ

งบ
ประมา

ณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมา

ณ
(บาท)

๒.๕ มาตรการ
จบดการในกรณส
ไดปทราบหรพอ
รบ บแจปงหรพอ
ตรวจสอบ
พบการททุจรฏต

๒.๕.๑ (๑) มาตรการ 
“จบดทตา
ขปอตกลงการปฏฏบบตฏ
ราชการ”
๒.๕.๒ (๑) กฏจกรรมใหป
ความ
รสวมมพอกบบหนสวยตรวจ
สอบทสสไดป
ดตาเนฏนการตามอตานาจ
หนปาทสสเพพสอ
การตรวจสอบควบคทุม
ดสแลการ
ปฏฏบบตฏราชการของ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคม
ปราสาท
๒.๕.๒ (๑) มาตรการ 
“ใหปความ
รสวมมพอกบบหนสวยงาน
ตรวจสอบ
ทบ ปงภาครบ ฐและองครกร
อฏสระ”
๒.๕.๓ (๑) มาตรการ 
“แตสงตบ ปง

  ผสปรบ บผฏดชอบเกสสยวกบบ
เรพสองรปองเรสยน”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มฏตฏทปส๒ รวม ๙ มาตรการ ๖  กฏจกรรม
๔  โครงการ

๑,๕๐๐๐ ๑,๕๐๐๐ ๑,๕๐๐๐ ๑,๕๐๐๐
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๓. การสสง
เสรฏม
บทบาท
และการมส
สสวนรสวม
ของภาค
ประชาชน

๓.๑ จบดใหปมส
และ
เผยแพรสขปอมสล
ขสาวสารในชสอง
ทางทสสเปห็นการ
อตานวยความ
สะดวกแกส
ประชาชนไดปมส
สสวนรสวมตรวจ
สอบการปฏฏบบตฏ
ราชการตาม
อตานาจหนปาทสส
ขององครกร
ปกครองสสวน
ทปองถฏสนไดปททุก
ขบ ปนตอน

๓.๑.๑ (๑) มาตรการ
“ปรบ บปรทุงศสนยรขปอมสล
ขสาวสารของเทศบาล
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคม
ปราสาทใหปมส
ประสฏทธฏภาพมากยฏสงขถปน”
๓.๑.๑ (๒) กฏจกรรม 
“อบรมใหป
ความรสปตามพ.ร.บ. 
ขปอมสลขสาวสารของราชกา
รพ.ศ.๒๕๔๐”
๓.๑.๒ (๑) มาตรการ 
“เผยแพรส
ขปอมสลขสาวสารทสสส ตาคบญ
และหลากหลาย”
๓.๑.๒ (๒) กฏจกรรม 
“การเผยแพรสขปอมสล
ขสาวสารดปานการเงฏนการ
คลบงพบสดทุและทรบ พยรสฏน
ของเทศบาลและการรบ บ
เรพสองรปองเรสยนเกสสยวกบบ
การเงฏนการคลบง”
๓.๑.๓ (๑) มาตรการ 
“จบดใหปมส
ชสองทางทสสประชาชนเขปา
ถถงขปอมสลขสาวสารของ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคม
ปราสาท”
๓.๑.๓ (๒) โครงการสพสอ
ประชาสบมพบนธร

-

๕,๐๐๐

-

-

-

๑๐,๐๐๐

-

๕,๐๐๐

-

-

-

๑๐,๐๐๐

-

๕,๐๐๐

-

-

-

๑๐,๐๐๐

-

๕,๐๐๐

-

-

-

๑๐,๐๐๐

๓.๒ การรบ บฟบ ง
ความคฏดเหห็น
การรบ บและ
ตอบสนอง
เรพสองรปองเรสยน/
รปองททุกขรของ
ประชาชน

๓.๒.๑ (๑) โครงการจบด
ประชาคมแผนชทุมชน
๓.๒.๑ (๒) การดตาเนฏน
งานศสนยร
รบ บเรพสองราวรปองททุกขร
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคม
ปราสาท
๓.๒.๒ (๑) โครงการ
เทศบาล
ตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
เคลพสอนทสส
๓.๒.๓ (๑) มาตรการ
แกปไขเหตทุ
เดพอดรปอนรตาคาญดปาน
การสาธารณสทุขและสฏสง
แวดลปอม

๒๐,๐๐๐

-

๑๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

-

๑๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

-

๑๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

-

๑๐,๐๐๐

-

มฏตฏ ภารกฏจตาม
มฏตฏ

โครงการ/กฏจกรรม/
มาตรการ

ปป ๒๕๖๑ ปป ๒๕๖๒ ปป ๒๕๖๓ ปป ๒๕๖๔ หมาย
เหตทุงบ

ประมา
ณ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)
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(บาท)
๓.๓ การสสง
เสรฏมใหป
ประชาชนมส
สสวนรสวม
บรฏหาร
กฏจการของ
องครกร
ปกครองสสวน
ทปองถฏสน

๓.๓.๑ (๑) มาตรการ
แตสงตบ ปง
คณะกรรมการสนบ บสนทุน
การ
จบดทตาแผนพบฒนา
เทศบาลเทศบาลตตาบล
ตลาดนฏคมปราสาท
๓.๓.๒ (๑) กฏจกรรม
การ
ประเมฏนผลการปฏฏบบตฏ
ราชการ
ของเทศบาลตตาบลตลาด
นฏคมปราสาท
๓.๓.๓(๑) กฏจกรรม
ประเมฏนผลการปฏฏบบตฏ
ราชการของเทศบาล
ตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มฏตฏทปส๓ รวม ๗   มาตรการ ๓
กฏจกรรม

๓  โครงการ

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐

๔. การ
เสรฏมสรปาง
และ
ปรบ บปรทุง
กลไกในกา
ตรวจสอบ
การปฏฏบบตฏ
ราชการของ
องครกร
ปกครอง
สสวนทปอง
ถฏสน

๔.๑ มสการ
จบดวาง
ระบบและ
รายงานการ
ควบคทุม
ภายในตามทสส
คณะ
กรรมการ
ตรวจเงฏน
แผสนดฏน
กตาหนด

๔.๑.๑ (๑) โครงการจบด
ทตา
รายงานการควบคทุม
ภายใน
๔.๑.๒ (๑)มาตรการ
ตฏดตาม
ประเมฏนผลระบบควบคทุม
ภายในเทศบาลตตาบล
ตลาดนฏคมปราสาท

-

-

-

-

-

-

-

-

๔.๒ การ
สนบ บสนทุนใหป
ภาค
ประชาชนมส
สสวนรสวม
ตรวจสอบ
การปฏฏบบตฏ
หรพอการ
บรฏหาร
ราชการตาม
ชสองทางทสส
สามารถ
ดตาเนฏนการ
ไดป

๔.๒.๑(๑)  กฏจกรรม
การรายงานผลการใชป
จสายเงฏนใหปประชาชนไดป
รบ บทราบ
๔.๒.๒(๑) กฏจกรรม
จบดหาคณะคณะ
กรรมการจบดซพปอจบดจปาง
จากชทุมชน

-

-

-

-

-

-

-

-
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๔.๓ การสสง
เสรฏม
บทบาทการ
ตรวจสอบ
ของสภาทปอง
ถฏสน

๔.๓.๑ (๑) โครงการ
อบรมใหป
ความรสปดปานระเบสยบ
กฎหมายทปองถฏสนผสป
บรฏหารและสมาชฏกสภา
ทปองถฏสน
๔.๓.๒(๑)กฏจกรรมสสง
เสรฏมสมาชฏกสภาทปองถฏสน
ใหปมสบทบาทในการตรวจ
สอบการปฏฏบบตฏงานของ
ฝส ายบรฏหาร

-

-

-

-

-

-

-

-

มฏตฏ ภารกฏจตาม
มฏตฏ

โครงการ/กฏจกรรม/
มาตรการ

ปป ๒๕๖๑ ปป ๒๕๖๒ ปป ๒๕๖๓ ปป ๒๕๖๔ หมาย
เหตทุงบ

ประมา
ณ

(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

๔.๔ เสรฏม
พลบงการมส
สสวนรสวมของ
ชทุมชน
(Commu
nity) และ
บสรณาการ
ททุกภาคสสวน
เพพสอตสอตปาน
การททุจรฏต

๔.๔.๑ (๑) มาตรการ
เฝป าระวบง
การคอรรรบ ปชบนโดยภาค
ประชาชน
๔.๔.๒ (๑) มาตรการ
การสสงเสรฏมและพบฒนา
เครพอขสายดปานการ
ปป องกบนการททุจรฏต

- - - -

มฏตฏทปส๔ รวม ๒  มาตรการ ๔
กฏจกรรม

๒  โครงการ

- - - -
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สสวนทปส  ๓
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สสวนทปส๓
…………………………………………………….

รายละเอปยดโครงการ/กฏจกรรม/มาตรการ

มฏตฏทปส  ๑ การสรปางสบงคมทปสไมสทนตสอการททุจรฏต
๑.๑ การสรปางจฏตสตานนกและความตระหนบ กแกสบทุคลากรทบ ปงขปาราชการการเมมองฝส ายบรฏหารขปาราชการ
การเมมองฝส ายสภาทปองถฏสนและฝส ายประจตาขององคยกรปกครองสสวนทปองถฏสน
๑.๑.๑ สรปางจฏตสตานนกและความตระหนบ กในการปฏฏบบ ตฏราชการตามอตานาจหนป าทปสใหปบบ งเกฏดประโยชนยสทุข
แกสประชาชนในทปองถฏสน

๑.๑.๒สรปางจฏตสตานนกและความ
๑. ชมสอโครงการ : โครงการพบ ฒนาคทุณธรรมจรฏยธรรม
๒. หลบกการและเหตทุผล/ความเปป นมา

การพบฒนาประเทศใหปกปาวหนปาประชาชนมสความสทุขอยสางยบ สงยพนและสามารถกปาวพปนททุกวฏกฤตของโลกทสสมา
กบบกระแสโลกาภฏวบตนร มสรากฐานสตาคบญจากการพบฒนาบทุคคลในประเทศนบ ปนๆใหปเปห็นคนดสซถสงมสความเกสสยวขปอง
โดยตรงกบบการพบฒนาคทุณธรรมจรฏยธรรมของคนในสบงคมโดยเฉพาะ“เจปาหนปาทสสของรบ ฐ”ซถสงไดปรบ บมอบหมายภารกฏจ
ในการใหปบรฏการสาธารณะแกสประชาชนใชปอตานาจทสสไดปรบ บอยสางซพสอสบตยรตปองดสแลจบดการตบดสฏนใจเกสสยวกบบการใหป
บรฏการสาธารณะการจบดการทรบ พยากรของชาตฏใหปเกฏดประโยชนรสสงสทุดตสอประชาชนและตสอประเทศชาตฏคณะ
รบ ฐมนตรสในการประชทุมเมพสอวบนทสส ๒๖ สฏงหาคม ๒๕๕๑ มสมตฏเหห็นชอบในหลบกการเกสสยวกบบยทุทธศาสตรรการสสงเสรฏม
คทุณธรรมจรฏยธรรมในภาครบ ฐไวป ๕ ยทุทธศาสตรรและยทุทธศาสตรรทสส ๔ การสสงเสรฏมคทุณธรรมในองครกรเพพสอเปห็นตปน
แบบใหปขปาราชการไดปเรสยนรสปและปฏฏบบตฏตามจากหลบกการและเหตทุผลดบ งกลสาวเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท จถง
เหห็นความสตาคบญในการพบฒนาบทุคลากรในสบงกบดเพพสอตระหนบ กถถงการสรปางจฏตสตานถกใหปมสคทุณธรรมจรฏยธรรมและ
ปฏฏบบตฏงานดปวยความซพสอสบตยร สทุจรฏตมสจฏตสตานถกทสสดสในการปฏฏบบตฏงานประพฤตฏปฏฏบบตฏตนเปห็นแบบอยสางทสสดสแกส
ประชาชนจถงไดปทตาโครงการเสรฏมสรปางคทุณธรรมและจรฏยธรรมเพพสอเพฏสมประสฏทธฏภาพการปฏฏบบตฏงานและประโยชนร
สสงสทุดของประชาชน
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๓. วบตถทุประสงคย
๓.๑ เพพสอปลสกจฏตสตานถกใหปพนบ กงานเจปาหนปาทสสเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท  มสคทุณธรรมจรฏยธรรม

เขปาใจหลบกธรรมของ
พระพทุทธศาสนาและนปอมนตาเอาหลบกปรบ ชญาเศรษฐกฏจพอเพสยงไปเปห็นแนวทางในการดตาเนฏนชสวฏตสสวนตบวและใน
การปฏฏบบตฏ
ราชการ

๓.๒ เพพสอใหปพนบ กงานไดปรบ บการพบฒนาจฏตใจและพบฒนาตนเองใหปมสจฏตสาธารณะเกฏดความสตานถกรสวมในการ
เสรฏมสรปาง
สบงคมแหสงคทุณธรรมและสมานฉบ นทร ประพฤตฏตนเปห็นพลเมพองดสสรปางประโยชนรแกสครอบครบ วประชาชนและประเทศ
ชาตฏสรปาง
จฏตสตานถกในการทตาความดสรสปจบกการใหป การเสสยสละและการบตาเพห็ญสาธารณะประโยชนรรสวมกบน

๓.๓ เพพสอเปห็นการสรปางภาพลบกษณรทสสดสของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท ในการเสรฏมสรปางคทุณธรรม
จรฏยธรรมและธรรมาภฏบาล
๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต

ผสปบรฏหารสมาชฏกสภาพนบ กงานเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท  และพนบ กงานจปางเทศบาลตตาบลตลาด
นฏคมปราสาท
๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ

เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
๖. วฏธปดตาเนฏนการ

จบดใหปมสการดตาเนฏนกฏจกรรมสสงเสรฏมคทุณธรรมจรฏยธรรมแบสงเปห็น ๓ แนวทางคพอ
๖.๑ การจบดกฏจกรรมบรรยายเสรฏมสรปางคทุณธรรมจรฏยธรรมโดยคณะผสปบรฏหารปลบดเทศบาลตตาบลตลาด

นฏคมปราสาท
บรรยายใหปความรสปแกสพนบ กงานเจปาหนปาทสส

๖.๒ จบดกฏจกรรมบตาเพห็ญประโยชนร นอกสถานทสสสสงเสรฏมใหปรสปรบ กสามบคคสเสสยสละชสวยเหลพอแบสงปบ นและเหห็น
คทุณคสาของ
การเสรฏมสรปางสบงคมแหสงความดสมสคทุณธรรม  เชสนการชสวยเหลพอผสปดปอยโอกาสในสบงคมหรพอทตาบทุญถวายทานแกสพระ
ภฏกษทุสงฆรทสสชรา
ภาพหรพออาพาธเปห็นตปน

๖.๓ การจบดกฏจกรรมทตาบทุญถวายเครพสองไทยธรรมและบตาเพห็ญประโยชนร ณ วบดตสางๆ
๗. ระยะเวลาในการดตาเนฏนการ

๔ ปส  (ปส งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณในการดตาเนฏนการ

ไมสใชปงบประมาณ
๙. ผสปรบ บผฏดชอบ

สตานบ กปลบดเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
๑๐.ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย

๑๐.๑ พนบ กงานเจปาหนปาทสสมสคทุณธรรมจรฏยธรรมเขปาใจหลบกธรรมของพระพทุทธศาสนาและนปอมนตาหลบก
ปรบ ชญา
เศรษฐกฏจพอเพสยงเปห็นแนวทางในการดตาเนฏนชสวฏตและการปฏฏบบตฏงาน

๑๐.๒ พนบ กงานเจปาหนปาทสสไดปรบ บการพบฒนาจฏตใจพบฒนาตนใหปมสจฏตสาธารณะเกฏดความสตานถกรสวมในการ
สรปางสบงคม
แหสงคทุณธรรมและสมานฉบ นทรสรปางประโยชนรแกสครอบครบ วและประเทศชาตฏรสปจบกการใหปและเสสยสละเพพสอประโยชนร 
สสวนรวม

๑๐.๓ สรปางภาพลบกษณรทสสดสขององครกรเสรฏมสรปางคทุณธรรมจรฏยธรรมและธรรมาภฏบาล

๑. ชมสอโครงการ : โครงการฝน กอบรมคทุณธรรมจรฏยธรรมแกสผสปบรฏหารสมาชฏกสภาและพนบ กงานเทศบาล
ตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
๒. หลบกการและเหตทุผล

ตามรบ ฐธรรมนสญแหสงราชอาณาจบกรไทยพทุทธศบกราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บบญญบตฏใหปมสประมวลจรฏยธรรม
เพพสอกตาหนด
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มาตรฐานทางจรฏยธรรมของผสปดตารงตตาแหนสงทางการเมพองขปาราชการหรพอเจปาหนปาทสสของรบ ฐแตปละประเภทโดยใหปมส
กลไกและ
ระบบในการบบงคบบใชปอยสางมสประสฏทธฏภาพและประกอบกบบประกาศประมวลจรฏยธรรมของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคม
ปราสาท  ซถสงหบวใจสตาคบญของการทตางานรสวมกบนเปห็นหมสสคณะอสกอยสางทสสขาดไมสไดปคพอคทุณธรรมจรฏยธรรมเพราะ
คทุณธรรมและจรฏยธรรมหมายถถงการประพฤตฏปฏฏบบตฏอบนถสกตปองดสงามทบ ปงกายวาจาใจทบ ปงตสอตนเองตสอผสปอพสนและตสอ
สบงคมซถสงถปาบทุคลากรททุกคนทสสทตางานรสวมกบนมสคทุณธรรมและจรฏยธรรมประจตาใจของตนเองแลปวการปฏฏบบตฏงานททุก
อยสางตปองลทุลสวงไปดปวยดสและมสประสฏทธฏภาพรวดเรห็วโปรสงใสสามารถตรวจสอบไดปและผสปมารบ บบรฏการอยสางประชาชน
กห็จะไดปรบ บความเชพสอมบ สนและไวปวางใจทสสจะเขปามารบ บบรฏการทสสองครกรนบ ปนๆ
จถงไดปจบดทตาโครงการอบรมคทุณธรรมและจรฏยธรรมแกสผสปบรฏหารสมาชฏกสภาและพนบ กงานเทศบาลตตาบลตลาดนฏคม
ปราสาทนสป ขถปน

๓. วบตถทุประสงคย
๓.๑ เพพสอเปห็นการปลสกและปลทุกจฏตสตานถกการตสอตปานการททุจรฏต
๓.๒ เพพสอเปห็นการสรปางจฏตสตานถกและความตระหนบ กในการปฏฏบบตฏราชการตามอตานาจหนปาทสสใหปเกฏด

ประโยชนรสทุขแกส
ประชาชน

๓.๓ เพพสอสรปางจฏตสตานถกและความตระหนบ กในการประพฤตฏปฏฏบบตฏตามประมวลจรฏยธรรม
๓.๔ เพพสอสรปางจฏตสตานถกและความตระหนบ กทสสจะไมสกระทตาการขบดกบนแหสงผลประโยชนรหรพอมสผลประโยชนร

ทบบซปอน

๔. เปป าหมาย
ผสปบรฏหารสมาชฏกสภาเทศบาล และพนบ กงานเทศบาล   จ ตานวน ๘๑ คน

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๖. วฏธปการดตาเนฏนการ
จบดอบรมคทุณธรรมและจรฏยธรรมแกสผสปบรฏหารสมาชฏกสภาและพนบ กงานเทสบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท  

โดยเชฏญ
วฏทยากรทสสมสความรสป ความสามารถมาถสายทอดความรสปและประสบการณรตสางๆในการปลสกและปลทุกจฏตสตานถกการตสอ
ตปานการ
ททุจรฏตใหปประพฤตฏปฏฏบบตฏราชการโดยยถดมบ สนในหลบกคทุณธรรมและจรฏยธรรมและมสการศถกษาดสงานหรพอทตากฏจกรรม
นอกสถานทสส
ในบางโอกาส
๗. ระยะเวลาการดตาเนฏนการ

๔ ปส  (ปส งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณในการดตาเนฏนการ

๕๐,๐๐๐.-บาท
๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ

สตานบ กงานปลบดเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
ตบวชสปวบด  ประชาชนผสปมารบ บบรฏการทสสเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท  ประเมฏนความพถงพอใจการปฏฏบบตฏ

งานของพนบ กงานโดยใชปแบบประเมฏนเปห็นตบ วชสปวบดและตปองไดปรบ บผลกาประเมฏนมาตตสากวสารปอยละ ๗๐
ผลลบพธร  ผสปบรฏหารสมาชฏกสภาเทศบาลและพนบ กงานเทศบาล เกฏดจฏตสตานถกทสสดสในการตสอตปานการททุจรฏตและ

ประพฤตฏปฏฏบบตฏโดยยถดมบ สนตามหลบกประมวลจรฏยธรรม

๑.๑.๒ สรปางจฏตสตานนกและความตระหนบ กในการประพฤตฏตามประมวลจรฏยธรรม
๑. ชมสอโครงการ : มาตรการ “สสงเสรฏมการปฏฏบบ ตฏงานตามประมวลจรฏยธรรมของเทศบาลตตาบลตลาด
นฏคมปราสาท”
๒. หลบกการและเหตทุผล

ตามทสสเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทไดปประกาศใชปประมวลจรฏยธรรมของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคม
ปราสาท พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกตาหนดกลไกและระบบในการบบงคบบใชปอยสางมสประสฏทธฏภาพทบ ปงนสป การฝส าฝพนหรพอไมส
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ปฏฏบบตฏตามมาตรฐานทางจรฏยธรรมดบงกลสาวใหปถพอวสาเปห็นการกระทตาผฏดทางวฏนบ ยซถสงมสการกตาหนดขบ ปนตอนการลงโทษ
ตามความรปายแรงแหสงการกระทตาประกอบกบบไดปมสประกาศคณะกรรมการพนบ กงานเทศบาลจบ งหวบดบทุรสรบ มยร  เรพสอง
หลบกเกณฑรและเงพสอนไขเกสสยวกบบจรฏยธรรมของพนบ กงานเทศบาลลสกจปางประจตาและพนบ กงานจปางลงวบนทสส ๑๗ เดพอน
พฤศจฏกายน พ.ศ.๒๕๕๘ กตาหนดใหปพนบ กงานเทศบาลลสกจปางประจตาและพนบ กงานจปางของเทศบาลมสหนปาทสสดตาเนฏน
การใหปเปห็นไปตามกฎหมายเพพสอรบ กษาประโยชนรสสวนรวมและประเทศชาตฏอตานวยความสะดวกและใหปบรฏการแกส
ประชาชนตามหลบกธรรมาภฏบาลโดยจะตปองยถดมบ สนในคสานฏยมหลบกของมาตรฐานจรฏยธรรม ๙ ประการไดปแกสยถดมบ สนใน
คทุณธรรมและจรฏยธรรม,มสจฏตสตานถกทสสดสซพสอสบตยรสทุจรฏตและรบ บผฏดชอบ,ยถดถพอประโยชนรของประเทศชาตฏเหนพอกวสา
ประโยชนรสสวนตนและไมสมสประโยชนรทบบซปอน,ยพนหยบดทตาในสฏสงทสสถสกตปองเปห็นธรรมและถสกกฎหมาย, ใหปบรฏการแกส
ประชาชนดปวยความรวดเรห็วมสอบ ธยาศบยและไมสเลพอกปฏฏบบตฏ, ใหปขปอมสลขสาวสารแกสประชาชนอยสางครบถปวนถสกตปอง
และไมสบฏดเบพอนขปอเทห็จจรฏง,มทุสงผลสบมฤทธฏรของงานรบ กษามาตรฐานมสคทุณภาพโปรสงใสและตรวจสอบไดป, ยถดมบ สนใน
ระบอบประชาธฏปไตยอบนมสพระมหากษบ ตรฏยรทรงเปห็นประมทุขและยถดมบ สนในหลบกจรรยาวฏชาชสพขององครกรนอกจากนสป
ส ตานบ กงานก.พ. ไดปกตาหนดแนวทางการดตาเนฏนการตามประมวลจรฏยธรรมขปาราชการพลเรพอนกรณสการเรสสยไรและ
กรณสการใหปหรพอรบ บของขวบญหรพอประโยชนรอพสนใดโดยมสวบตถทุประสงครเพพสอกตาหนดใหปขปาราชการตปองละเวปนจากการ
แสวงหาประโยชนรทสสมฏชอบโดยอาศบยตตาแหนสงหนปาทสสและไมสกระทตาการอบนเปห็นการขบดกบนระหวสางประโยชนรสสวนตน
และประโยชนรสสวนรวมตามนบ ยหนบ งสพอส ตานบ กงานก.พ. ทสสนร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวบนทสส ๒๕ ธบนวาคม ๒๕๕๗ ซถสง
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทควรนตาแนวทางการดตาเนฏนการดบ งกลสาวมาปรบ บใชปเปห็นแนวทางในการถพอปฏฏบบตฏ
โดยอนทุโลม

ดบงนบ ปนเพพสอใหปเกฏดความโปรสงใสในการปฏฏบบตฏงานและเปห็นทสสเชพสอถพอไวปวางใจของประชาชนเทศบาลตตาบล
ตลาดนฏคมปราสาทไดปจบดทตามาตรการ “สสงเสรฏมการปฏฏบบตฏงานตามประมวลจรฏยธรรมของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคม
ปราสาท” ขถปนเพพสอใหปบทุคลากรทบ ปงฝส ายการเมพองและฝส ายประจตาททุกระดบบนตาไปใชปในการปฏฏบบตฏหนปาทสสดปวยความ
ซพสอสบตยรสทุจรฏตมสคทุณธรรมจรฏยธรรมไมสกระทตาการอบนเปห็นการขบดกบนแหสงผลประโยชนรหรพอการมสผลประโยชนรทบบ
ซปอน

๓. วบตถทุประสงคย
๓.๑ เพพสอเปห็นเครพสองมพอกตากบบความประพฤตฏของขปาราชการทสสสรปางความโปรสงใสมสมาตรฐานในการปฏฏบบตฏ

งานทสสชบดเจนและเปห็นสากล
๓.๒ เพพสอยถดถพอเปห็นหลบกการและแนวทางการปฏฏบบตฏงานอยสางสมตสาเสมอทบ ปงในระดบบองครกรและระดบบ

บทุคคลและเปห็นเครพสองมพอการตรวจสอบการทตางานดปานตสางๆของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท เพพสอใหปการ
ดตาเนฏนงานเปห็นไปตามหลบกคทุณธรรมจรฏยธรรมมสประสฏทธฏภาพและประสฏทธฏผล

๓.๓ เพพสอทตาใหปเกฏดรสปแบบองครกรอบนเปห็นทสสยอมรบ บเพฏสมความนสาเชพสอถพอเกฏดความมบ สนใจแกสผสปรบ บบรฏการและ
ประชาชนทบ สวไปตลอดจนผสปมสสสวนไดปเสสย

๓.๔ เพพสอใหปเกฏดพบนธะผสกพบนระหวสางองครกรและขปาราชการในททุกระดบบโดยใหปฝส ายบรฏหารใชปอตานาจใน
ขอบเขตสรปางระบบความรบ บผฏดชอบของขปาราชการตสอตนเองตสอองครกรตสอผสปบบงคบบบบญชาตสอประชาชนและตสอสบงคม
ตามลตาดบบ

๓.๕ เพพสอปป องกบนการแสวงหาประโยชนรโดยมฏชอบและความขบดแยปงทางผลประโยชนรทสสอาจเกฏดขถปนรวมทบ ปง
เสรฏมสรปางความโปรสงใสในการปฏฏบบตฏงาน

๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต
คณะผสปบรฏหารสมาชฏกสภาพนบ กงานเทศบาลลสกจปางประจตาและพนบ กงานจปางทบ สวไป

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
๑. เผยแพรสประมวลจรฏยธรรมของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท  เพพสอใชปเปห็นคสานฏยมสตาหรบ บองครกร

ขปาราชการททุกคนพถงยถดถพอเปห็นแนวทางปฏฏบบตฏควบคสสไปกบบระเบสยบและกฎขปอบบงคบบอพสนๆอยสางทบ สวถถงและมส
ประสฏทธฏภาพ

๒. เผยแพรสประชาสบมพบนธรเกสสยวกบบประมวลจรฏยธรรมของเทศบาลเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท เปฏด
เผยเปห็นการทบ สวไปแกสสาธารณชนใหปมสสสวนรสวมรบ บรสปและรสวมตฏดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขปอมสล
ขสาวสารของราชการเรพสองกตาหนดใหปขปอมสลขสาวสารตามเกณฑรมาตรฐานความโปรสงใสและตบวชสปวบดความโปรสงใสของ
หนสวยงานของรบ ฐเปห็นขปอมสลขสาวสารทสสตปองจบดไวปใหปประชาชนตรวจดสไดปตามมาตรา ๙ วรรคหนถส ง (๘)
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๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
ปส งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
ไมสใชปงบประมาณ

๙. ผสปรบ บผฏดชอบ
สตานบ กปลบดเทศบาลเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
คณะผสปบรฏหารสมาชฏกสภาพนบ กงานเทศบาลลสกจปางประจตาพนบ กงานจปางปฏฏบบตฏงานตามประมวลจรฏยธรรมของ

เทศบาล

๑. ชมสอโครงการ : มาตรการ “เสรฏมสรปางองคยความรสปดปานการตสอตปานการททุจรฏต”
๒. หลบกการและเหตทุผล

ดปวยยทุทธศาสตรรชาตฏวสาดปวยการปป องกบนและปราบปรามการททุจรฏตระยะทสส ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) มทุสงสส ส
การเปห็นประเทศทสสมสมาตรฐานทางคทุณธรรมจรฏยธรรมเปห็นสบงคมมฏตฏใหมสทสสประชาชนไมสเพฏกเฉยตสอการททุจรฏตททุกรสป
แบบโดยไดปรบ บความรสวมมพอจากฝส ายการเมพองหนสวยงานของรบ ฐตลอดจนประชาชนในการพฏทบกษรรบ กษาผลประโยชนร
ของชาตฏและประชาชนเพพสอใหปประเทศไทยมสศบกดฏรศรสและเกสยรตฏภสมฏในดปานความโปรสงใสทบดเทสยมนานา
อารยประเทศโดยกตาหนดวฏสบยทบศนร“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทบ ปงชาตฏตปานททุจรฏต” มสเปป าหมายหลบกเพพสอใหป
ประเทศไทยไดปรบ บการประเมฏนดบชนสการรบ บรสปการททุจรฏต (CorruptionPerceptions Index : CPI) ไมสนปอย
กวสารปอยละ ๕๐ ในปสพ.ศ. ๒๕๖๔

ดบงนบ ปนเพพสอใหปการบรฏหารงานในพพปนทสสสามารถตอบสนองตสอแผนยทุทธศาสตรรฯขปางตปนเทศบาลตตาบลตลาด
นฏคมปราสาทจถงไดปกตาหนดแนวทาง/มาตรการเสรฏมสรปางองครความรสปดปานการททุจรฏตขถปนเพพสอใหปสามารถแปลงแผน
ยทุทธศาสตรรวสาดปวยการปป องกบนและปราบปรามการททุจรฏตระยะทสส ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ไปสส สการปฏฏบบตฏทสสเปห็น
รสปธรรมและเกฏดความยบ สงยพนในการปฏฏบบตฏ

๓. วบตถทุประสงคย
๓.๑ เพพสอเสรฏมสรปางองครความรสปดปานการตสอตปานการททุจรฏตแกสคณะผสปบรฏหารทปองถฏสนสมาชฏกสภาทปองถฏสน

ขปาราชการฝส าย
ประจตาลสกจปางประจตาตลอดจนพนบ กงานทบ สวไป

๓.๒ เพพสอสรปางจฏตสตานถกและความตระหนบ กในการประพฤตฏตามประมวลจรฏยธรรมแกสคณะผสปบรฏหารทปอง
ถฏสนสมาชฏก
สภาทปองถฏสนขปาราชการฝส ายประจตาลสกจปางประจตาตลอดจนพนบ กงานทบ สวไป

๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต
ขปอมสล/องครกรความรสปดปานการตสอตปานการททุจรฏตทสสนตามาเผยแพรสมากกวสา ๕ เรพสองขถปนไป

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
๑. รวบรวมและเรสยบเรสยงฐานขปอมสล/องครความรสปเกสสยวขปองกบบการปลสกจฏตสตานถกดปานการตสอตปานการททุจรฏต

อาทฏ
กฎหมายป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗ สพสอประชาสบมพบนธรตสางๆทสสเกสสยวขปองกบบการปลสกจฏต
สตานถก

๒. เผยแพรสประชาสบมพบนธรและสรปางเสรฏมองครความรสปใหปบทุคลากรในสบงกบดไดปรบ บทราบและถพอปฏฏบบตฏอยสาง
เครสงครบ ดผสานโครงการ/กฏจกรรมและสพสอชสองทางตสางๆ

๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
ปส งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
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ไมสใชปงบประมาณ

๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ
สตานบ กปลบดเทศบาลเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
จตานวนขปอมสล/องครกรความรสปดปานการตสอตปานการททุจรฏตทสสนตามาเผยแพรส

๑. ชมสอโครงการ : โครงการเสรฏมสรปางความซมสอสบตยยสทุจรฏตและปลสกฝบ งทบ ศนคตฏวบฒนธรรมทปสดปในการตสอ
ตปานการททุจรฏต
๒. หลบกการและเหตทุผล

ดปวยคณะผสปบรฏหารสมาชฏกสภาองครกรปกครองสสวนทปองถฏสนและพนบ กงานขององครกรปกครองสสวนทปองถฏสน
เปห็นผสปทสสมส
บทบาทสตาคบญและเปห็นกลไกหลบกของประเทศในการใหปบรฏการสาธารณะเพพสอตอบสนองความตปองการของ
ประชาชนในทปองถฏสน
ทบ ปงยบ งมสหนปาทสสและความรบ บผฏดชอบสตาคบญในอบนทสสจะบตาบบดททุกขรบ ตารทุงสทุขและสรปางคทุณภาพชสวฏตทสสดสใหปแกสประชาชนใน
ทปองถฏสน
โดยใหปสอดคลปองกบบนโยบายของรบ ฐบาลและทปองถฏสนดบ งนบ ปนการทสสประชาชนในแตสละทปองถฏสนจะมสความเปห็นอยส สทสสดสมส
ความสทุข
หรพอไมสจถงขถปนอยส สกบ บการประพฤตฏปฏฏบบตฏของคณะผสปบรฏหารสมาชฏกสภาองครกรปกครองสสวนทปองถฏสนและพนบ กงานของ
องครกร
ปกครองสสวนทปองถฏสนททุกคนเปห็นผสปมสคทุณธรรมปฏฏบบตฏตนอยส สในกรอบจรฏยธรรมเปห็นผสปมสจฏตส ตานถกทสสจะตอบสนองคทุณ
แผสนดฏนดปวยการ
กระทตาททุกสฏสงเพพสอคทุณประโยชนรของประชาชนและประเทศชาตฏคณะรบ ฐมนตรสในการประชทุมเมพสอวบนทสส ๒๖ สฏงหาคม 
๒๕๕๑ มสมตฏเหห็นชอบในหลบกการเกสสยวกบบยทุทธศาสตรรการสสงเสรฏมคทุณธรรมจรฏยธรรมในภาครบ ฐไวป ๕ ยทุทธศาสตรร
โดยในยทุทธศาสตรรทสส ๔ การสสงเสรฏมคทุณธรรมในองครกรเพพสอเปห็นตปนแบบใหปขปาราชการไดปเรสยนรสปและปฏฏบบตฏตามโดย
ไดปกตาหนดแนวทางการพบฒนาขปาราชการททุกระดบบอยสางจรฏงจบ งและตสอเนพส องใหปตระหนบ กในการเปห็นขปาราชการทสสมส
เกสยรตฏศบกดฏรศรสรสปจบกความพอเพสยงเปห็นตบวอยสางทสสดสของสบงคมยถดมบ สนในคทุณธรรมยพนหยบดในสฏสงทสสถสกตปองตระหนบ กใน
คทุณความดสและกฎแหสงกรรมซพสอสบตยรสทุจรฏตเสสยสละมสความรสปความเขปาใจในเรพสองพฤตฏกรรมทสสแสดงใหปเหห็นถถงการมส
คทุณธรรมจรฏยธรรมการตบดสฏนใจทสสจะกระทตาหรพอไมสกระทตาการใดไดปอยสางเหมาะสมอบนรวมถถงการปป องกบนการกระ
ทตาททุจรฏตในระบบราชการดปวย

ดบ งนบ ปนเพพสอเปห็นการเสรฏมสรปางความซพสอสบตยรสทุจรฏตปลสกฝบ งทบศนคตฏและวบฒนธรรมทสสดสในการตสอตปานการ
ททุจรฏตและประพฤตฏมฏชอบเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทจถงไดปจบดทตาโครงการเสรฏมสรปางความซพสอสบตยรสทุจรฏตและ
ปลสกฝบ งทบศนคตฏวบฒนธรรมทสสดสในการตสอตปานการททุจรฏตขถปน

๓. วบตถทุประสงคย
๑. เพพสอปรบ บเปลสสยนฐานความคฏดของคณะผสปบรฏหารสมาชฏกสภาเทศบาลพนบ กงานเทศบาลพนบ กงานครส

เทศบาล
ลสกจปางประจตาและพนบ กงานจปางของเทศบาลตตาบลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทใหปมสจฏตสาธารณะและเหห็นแกสประโยชนร
สสวนรวมมากกวสาประโยชนรสสวนตน

๒. เพพสอปลสกฝบ งจฏตสตานถกและคสานฏยมทสสดสในการตสอตปานการททุจรฏตและประพฤตฏมฏชอบใหปแกสคณะผสปบรฏหาร
สมาชฏกสภาเทศบาลพนบ กงานเทศบาลพนบ กงานครสเทศบาลลสกจปางประจตาและพนบ กงานจปางของเทศบาลตตาบลตลาด
นฏคมปราสาท

๓. เพพสอใหปความรสปแกสคณะผสปบรฏหารสมาชฏกสภาเทศบาลพนบ กงานเทศบาลพนบ กงานครสเทศบาลลสกจปาง
ประจตาและ
พนบ กงานจปางตามประมวลจรฏยธรรมขปาราชการสสวนทปองถฏสนเพพสอปป องกบนผลประโยชนรทบบซปอน

๔. เพพสอใหปคณะผสปบรฏหารสมาชฏกสภาเทศบาลพนบ กงานเทศบาลพนบ กงานครสเทศบาลลสกจปางประจตาและ
พนบ กงานจปางไดปรบ บการพบฒนาจฏตใจและพบฒนาตนเองใหปมสจฏตสาธารณะเกฏดความสตานถกรสวมในการเสรฏมสรปางสบงคม
แหสงคทุณธรรมและ
สมานฉบ นทรประพฤตฏตนเปห็นพลเมพองดสสรปางประโยชนรใหปแกสครอบครบ วประชาชนและประเทศชาตฏสรปางจฏตสตานถกใน
การกระทตาความดสรสปจบกการใหปการเสสยสละและการบตาเพห็ญสาธารณะประโยชนรรสวมกบน
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๔. กลทุสมเปป าหมาย
คณะผสปบรฏหารพนบ กงานเทศบาลลสกจปางประจตาและพนบ กงานจปางของเทศบาลตตาบลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

จตานวน๘๑คน

๕. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
มกราคม – กบนยายน ๒๕๖๑

๖. งบประมาณดตาเนฏนการ
๕,๐๐๐.-บาท

๗. วฏธปการดตาเนฏนงาน
๗.๑ บรรยายเรพสองการปป องกบนผลประโยชนรทบบซปอนเกสสยวกบบการปฏฏบบตฏงานและการปรบ บเปลสสยนฐานความ

คฏดของ
เจปาหนปาทสสรบ ฐในการรบ กษาผลประโยชนรสาธารณะเพพสอการตสอตปานการททุจรฏต

๗.๒ บรรยายเรพสองการปฏฏบบตฏตามประมวลจรฏยธรรมของขปาราชการการเมพองทปองถฏสนฝส ายบรฏหารและฝส าย
สภาทปองถฏสน
และประมวลจรฏยธรรมของขปาราชการสสวนทปองถฏสน

๗.๓ แบสงกลทุสมทตากฏจกรรมเกสสยวกบบการเสรฏมสรปางความซพสอสบตยรสทุจรฏตและปลสกฝบ งทบศนคตฏและวบฒนธรรมทสส
ดสใหปแกสคณะผสปบรฏหารสมาชฏกสภาเทศบาลพนบ กงานเทศบาลพนบ กงานครสเทศบาลลสกจปางประจตาและพนบ กงานจปางของ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๗.๔ ทดสอบกสอนและหลบงการฟบ งบรรยาย

๘. สถานทปสดตาเนฏนการ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ
สตานบ กปลบดเทศบาลเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
๑. ระดบบความรสปความเขปาใจของผสปเขปารสวมโครงการไมสนปอยกวสารปอยละ ๗๕
๒. จตานวนผสปเขปารสวมโครงการไมสนปอยกวสารปอยละ ๘๐

๑.๑.๓ สรปางจฏตสตานนกและความตระหนบ กทปสจะไมสกระทตาการอบ นเปป นการขบดกบ นแหสงผลประโยชนยหรมอ
การมปผลประโยชนยทบ บซปอน
๑. ชมสอโครงการ : มาตรการ “มาตรการจบดทตาคสสมมอการปป องกบ นผลประโยชนยทบ บซปอน”
๒. หลบกการและเหตทุผล

รบ ฐบาลภายใตปการนตาของพลเอกประยทุทธรจบนทรรโอชาไดปใหปความสตาคบญกบบการผลบกดบนใหปการปป องกบนและ
ปราบปรามการททุจรฏตเปห็นวาระแหสงชาตฏและรบ ฐบาลไดปแถลงนโยบาย ๑๑ ดปานอบนรวมถถงประเดห็นเรพสองการสสงเสรฏม
การบรฏหารราชการแผสนดฏนทสสมสธรรมาภฏบาลและการปป องกบนและปราบปรามการททุจรฏตและประพฤตฏมฏชอบในภาครบ ฐ
โดยจบดระบบอบตรากตาลบงและปรบ บปรทุงคสาตอบแทนบทุคลากรภาครบ ฐใหปเหมาะสมและเปห็นธรรมยถดหลบกการบรฏหาร
กฏจการบปานเมพองทสสดสเพพสอสรปางความเชพสอมบ สนวางใจในระบบราชการเสรฏมสรปางระบบคทุณธรรมรวมทบ ปงปรบ บปรทุงและจบด
ใหปมสกฎหมายทสสครอบคลทุมการปป องกบนและปราบปรามการททุจรฏตและการมสผลประโยชนรทบบซปอนในภาครบ ฐททุกระดบบ
ปบ จจทุบบนหนสวยงานตสางๆเชสนสตานบ กงานก.พ. จถงไดปเผยแพรสองครความรสปทสสเกสสยวขปองกบบการปป องกบนและปราบปราม
การททุจรฏตโดยเฉพาะเรพสองผลประโยชนรทบบซปอน (Conflict of Interest) สตานบ กงานคณะกรรมการปป องกบน
และปราบปรามการททุจรฏตแหสงชาตฏรสวมกบบสตานบ กงานคณะกรรมการปป องกบนและปราบปรามการททุจรฏตในภาครบ ฐและ
องครกรตามรบ ฐธรรมนสญไดปจบดทตายทุทธศาสตรรชาตฏวสาดปวยการปป องกบนและปราบปรามการททุจรฏตระยะทสส ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพบฒนาเครพสองมพอการประเมฏนคทุณธรรมและความโปรสงใสการดตาเนฏนงานของหนสวยงานภาครบ ฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)ป l งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลทุม
ประเดห็นการประเมฏน ๕ ดปานอบนรวมถถงการตสอตปานการททุจรฏตในองครกรซถสงสนบ บสนทุนใหปหนสวยงานภาครบ ฐดตาเนฏน
การเรพสองเกสสยวกบบผลประโยชนรทบบซปอนผสานกฏจกรรมตสางๆอบนรวมถถงการใหปความรสปตามคสสมพอหรพอประมวลจรฏยธรรม
เกสสยวกบบการปป องกบนผลประโยชนรทบบซปอนแกสเจปาหนปาทสสในหนสวยงานดปวยเพพสอตอบสนองนโยบายรบ ฐบาลและ
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ยทุทธศาสตรรชาตฏวสาดปวยการปป องกบนและปราบปรามการททุจรฏตขปางตปนและเพพสอนตาเครพสองมพอการประเมฏนคทุณธรรมและ
ความโปรสงใสในการดตาเนฏนงานของหนสวยงานภาครบ ฐการปฏฏบบตฏใหปเปห็นกลไกสตาคบญทสสจะปป องกบนการททุจรฏตโดย
เฉพาะการกระทตาทสสเอพปอตสอการมสผลประโยชนรทบบซปอนของเจปาหนปาทสสในภาครบ ฐเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท จถง
ไดปตระหนบ กและเหห็นถถงความสตาคบญของการจบดหาคสสมพอการปป องกบนผลประโยชนรทบบซปอนขถปนเพพสอเปห็นประโยชนรใน
การเสรฏมสรปางความรสปความเขปาใจแกสบทุคลากรใหปเกฏดความตระหนบ กถถงปบ ญหาในเรพสองดบ งกลสาวรวมทบ ปงเปห็นขปอมสลใหป
ประชาชนและผสปสนใจไดปศถกษาเพพสอเปห็นพพปนฐานการปฏฏบบตฏตนในการรสวมกบนรณรงครสรปางสบงคมไทยใหปเปห็นสบงคมทสส
ใสสะอาดลดระดบบการททุจรฏตประพฤตฏมฏชอบในสบงคมไทยใหปเทสยบเทสาระดบบมาตรฐานสากลไดปตสอไป

๓. วบตถทุประสงคย
๓.๑ เพพสอผลฏตคสสมพอการปป องกบนผลประโยชนรทบบซปอนของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท  ใหปบทุคลากรผสป

ปฏฏบบตฏงานนตาไปเปห็นองครความรสปในการทตางานใหปเปห็นไปดปวยความถสกตปอง
๓.๒ เพพสอเปห็นประโยชนรในการเสรฏมสรปางความรสปความเขปาใจแกสบทุคลากรใหปเกฏดความตระหนบ กถถงปบ ญหา

การททุจรฏตคอรรรบ ป-ชบน

๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต
บทุคลากรมสคส สมพอการปฏฏบบตฏงานเพพสอปป องกบนผลประโยชนรทบบซปอนของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
๑. ศถกษาและรวบรวมขปอมสล
๒. จบดทตา (รสาง) คสสมพอการปป องกบนผลประโยชนรทบบซปอน
๓. ตรวจสอบความถสกตปอง
๔. จบดทตาคส สมพอการปป องกบนผลประโยชนรทบบซปอน
๕. แจกจสายใหปบทุคลากร

๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
ปส งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
ไมสใชปงบประมาณ

๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ
สตานบ กปลบดเทศบาลเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
มสการจบดทตาคส สมพอการปฏฏบบตฏงานเพพสอปป องกบนผลประโยชนรทบบซปอน

๑. ชมสอโครงการ : มาตรการ “ปลสกฝบ งองคยความรสปใหปมปความเขปาใจเกปสยวกบ บ Conflict of 
Interest”
๒. หลบกการและเหตทุผล

ดปวยพระราชบบญญบตฏประกอบรบ ฐธรรมนสญวสาดปวยการปป องกบนและปราบปรามการททุจรฏตพ.ศ. ๒๕๔๒ และทสส
แกปไข
เพฏสมเตฏมมาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กตาหนดเรพสองการขบดกบนของผลประโยชนรสสวนตบวและสสวนรวมไวปเพพสอลด
ระบบ
อทุปถบมภรในสบงคมไทยใหปเจปาหนปาทสสของรบ ฐมสจฏตส ตานถกแยกแยะประโยชนรสสวนบทุคคลและประโยชนรสสวนรวมออกจาก
กบนไดปหาก
เจปาหนปาทสสของรบ ฐฝส าฝพนใหปถพอเปห็นความผฏดตามประมวลกฎหมายอาญาดปวยการขบดกบนแหสงผลประโยชนรหรพอ 
“Conflict of Interest” ไดปรบ บการกลสาวถถงอยสางกวปางขวางในรอบหลายปสทสสผสานมาโดยเฉพาะอยสางยฏสงในชสวง
ระยะเวลาทสสประเทศไทยกตาลบงเผชฏญกบบปบ ญหาการททุจรฏตคอรรบ ปชบนของผสปดตารงตตาแหนสงทางการเมพองหรพอผสปดตารง
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ตตาแหนสงระดบบสสงในองครกรตสางๆซถสงไดปสสงผลกระทบตสอการพบฒนาเศรษฐกฏจและสบงคมของประเทศรวมทบ ปงไดปสรปาง
ความเสสยหายใหปกบบประชาชนโดยสสวนรวมจากสถานการณรขปางตปนจตาเปห็นทสสหนสวยงานภาครบ ฐตปองเรสงสรปางองคร
ความรสปใหปบทุคลากรมสความพรปอมทสสจะเขปาใจสาเหตทุและปบ จจบยทสสนตาสส สการคอรรรบ ปชบนเพพสอจะไดปหาทางปป องกบนและ
ปฏฏบบตฏหนปาทสสใหปหสางไกลจากตปนเหตทุตสางๆทสสนตาไปสส สการททุจรฏตคอรรรบ ปชบนโดยเฉพาะในเรพสองการปลสกฝบ งองครความรสป
ใหปมสความเขปาใจเกสสยวกบบความขบดแยปงระหวสางผลประโยชนรสสวนตนและผลประโยชนรสสวนรวมรวมทบ ปงใหปตระหนบ ก
ถถงผลกระทบจากปบ ญหาความขบดแยปงกบนระหวสางผลประโยชนรสสวนตนและผลประโยชนรสสวนรวมหรพอเกฏดเปห็นผล
ประโยชนรทบบซปอนซถสงเปห็นปบ ญหาเชฏงโครงสรปางทสสเกสสยวขปองกบบหลายมฏตฏทบ ปงมฏตฏดปานสบงคมการเมพองและการบรฏหารทสส
ส ตาคบญสะทปอนถถงวบฒนธรรมและคสานฏยมในการบรฏหารทสสดปอยพบฒนา

ดบ งนบ ปนเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทจถงไดปจบดทตามาตรการ “ปลสกฝบ งองครความรสปใหปมสความเขปาใจเกสสยว
กบบ Conflict of Interest” ขถปนเพพสอสรปางจฏตสตานถกและเสรฏมสรปางจรฏยธรรมของบทุคลากรในการทตางานเพพสอ
สสวนรวมยถดถพอหลบกจรฏยธรรมและผลประโยชนรสสวนรวมในการปฏฏบบตฏราชการเปห็นสตาคบญหากขปาราชการและ
พนบ กงานเจปาหนปาทสสของรบ ฐขาดจฏตสตานถกในหนปาทสสทสสจะปกปป องผลประโยชนรสสวนรวมของประเทศชาตฏมสการใชปอตานาจ
ทางราชการโดยมฏชอบในการดตาเนฏนกฏจกรรมเพพสอเอพปอประโยชนรตสอตนเองกลทุสมพรรคพวกพปองเหนพอผลประโยชนร
สสวนรวมยสอมสสงผลกระทบตสอสถาบบนราชการและสรปางความเสสยหายตสอประเทศชาตฏและประชาชน

๓. วบตถทุประสงคย
๓.๑ เพพสอเสรฏมสรปางองครความรสปเกสสยวกบบ Conflict of Interest แกสบทุคลากรของเทศบาลตตาบลตลาด

นฏคมปราสาท
๓.๒ เพพสอสรปางจฏตสตานถกและเสรฏมสรปางจรฏยธรรมของบทุคลากรในการทตางานเพพสอสสวนรวมยถดถพอหลบก

จรฏยธรรมและ
ผลประโยชนรสสวนรวมในการปฏฏบบตฏราชการเปห็นสตาคบญอบนจะนตามาซถสงการปป องกบนผลประโยชนรทบบซปอนในองครกร

๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต
รายงานการประชทุมหรพอสบมมนาบทุคลากรเพพสอปลสกฝบ งองครความรสปใหปมสความเขปาใจเกสสยวกบบ Conflict of 

Interest

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
๑. วางแผน/การถสายทอดองครความรสป
๒. ออกแบบกฏจกรรม
๓. จบดเตรสยมเอกสาร
๔. ดตาเนฏนการจบดประชทุม
๕. สรทุปรายงานการประชทุม

๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
ปส งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
ไมสใชปงบประมาณ

๙. ผสปรบ บผฏดชอบ
สตานบ กปลบดเทศบาล เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
มสการประชทุมหรพอสบมมนาบทุคลากรเพพสอปลสกฝบ งองครความรสปใหปมสความเขปาใจเกสสยวกบบ Conflict of Interest

๑.๒ การสรปางจฏตสตานนกและความตระหนบ กแกสประชาชนททุกภาคสสวนในทปองถฏสน
๑.๒.๑ สรปางจฏตสตานนกและความตระหนบ กในการปฏฏบบ ตฏตนตามหลบกเศรษฐกฏจพอเพปยง

๑. ชมสอโครงการ : โครงการสรปางภสมฏคทุปมกบนทางสบงคมใหปเดปกและเยาวชนตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
(กฏจกรรม“สสงเสรฏมการเรปยนรสปปรบ ชญาเศรษฐกฏจพอเพปยง”)
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๒. หลบกการและเหตทุผล/ความเปป นมา
เนพส องจากปบ จจทุบบนเดห็กและเยาวชนไทยไดปรบ บผลกระทบจากหลายๆดปานทสสทตาใหปเกฏดปบ ญหา เชสน ผลกระทบ

ดปาน
เศรษฐกฏจสบงคมเทคโนโลยสสสงผลใหปเดห็กและเยาวชนมสพฤตฏกรรมทสสไมสพถงประสงครเดห็กและเยาวชนไทยไมสเหห็นความ
สตาคบญของ
การศถกษาสนใจแตสวบตถทุนฏยมไมสรสปจบกการประมาณตนซถสงกสอใหปเกฏดผลเสสยตสออนาคตของชาตฏดบ งนบ ปนจถงควรทตาใหปเดห็ก
และเยาวชน
รสปจบกความพอเพสยงปลสกฝบ งอบรมบสมเพาะใหปเดห็กและเยาวชนมสความสมดทุลทางเศรษฐกฏจสบงคมสฏงแวดลปอมและ
วบฒนธรรม
โดยนตาหลบกปรบ ชญาของเศรษฐกฏจพอเพสยงมาถสายทอดเพพสอใหปเดห็กและเยาวชนรสปจบกการใชปชสวฏตไดปอยสางสมดทุลตาม
แนวทาง
เศรษฐกฏจพอเพสยงเหห็นคทุณคสาของทรบ พยากรตสางๆรสปจบกอยส สรสวมกบบผสปอพสนรสปจบกเอพปอเฟพส อเผพสอแผสและแบสงปบ นมสจฏตสตานถก
รบ กษา
สฏสงแวดลปอมและเหห็นคทุณคสาของวบฒนธรรมคสานฏยมความเปห็นไทยทสามกลางการเปลสสยนแปลงตสางๆ เทศบาลตตาบล
ตลาดนฏคมปราสาท พฏจารณาเหห็นความสตาคบญของเดห็กและเยาวชนซถสงเปห็นอนาคตของชาตฏจถงไดปจบดโครงการสรปาง
ภสมฏคทุปมกบนทางสบงคมใหปเดห็กและเยาวชนตตาบลตลาดนฏคมปราสาท  กฏจกรรมสสงเสรฏมการเรสยนรสปปรบ ชญาเศรษฐกฏจพอ
เพสยง) ขถปนเพพสอปลสกฝบ งแนวคฏดปรบ ชญาเศรษฐกฏจพอเพสยงใหปกบบเดห็กและเยาวชนเปห็นการสรปางภสมฏคทุปมกบนทางสบงคมใหป
เดห็กและเยาวชนสามารถใชปชสวฏตไดปอยสางสมดทุลทสามกลางการเปลสสยนแปลงตสางๆทสสเกฏดขถปนและเหห็นคทุณคสาของ
ทรบ พยากรตสางๆรสปจบกอยส สรสวมกบบผสปอพสนรสปจบกเอพปอเฟพส อเผพสอแผสและแบสงปบ นมสจฏตสตานถกรบ กษาสฏสงแวดลปอมและเหห็นคทุณคสาของ
วบฒนธรรมคสานฏยมความเปห็นไทย  โดยจบดระบบการบรฏการสาธารณะเพพสอประโยชนรของประชาชนในทปองถฏสนของ
ตนเอง
๓. วบตถทุประสงคย

๓.๑ เพพสอสสงเสรฏมและปลสกฝบ งใหปเดห็กและเยาวชนนตาแนวคฏดปรบ ชญาเศรษฐกฏจพอเพสยงมาใชปในการดตาเนฏน
ชสวฏตประจตาวบนไดป

๓.๒ เพพสอสรปางภสมฏคทุปมกบนทางสบงคมใหปเดห็กและเยาวชนสามารถใชปชสวฏตไดปอยสางสมดทุลทสามกลางการ
เปลสสยนแปลงตสางๆ
ทสสเกฏดขถปน

๓.๓ เพพสอสสงเสรฏมใหปเดห็กและเยาวชนเหห็นคทุณคสาของทรบ พยากรตสางๆรสปจบกเอพปอเฟพส อเผพสอแผสและแบสงปบ นและ
รสปจบกอยส ส
รสวมกบบผสปอพสนไดปอยสางมสความสทุข
๔. เปป าหมาย

เชฏงปรฏมาณ  เดห็กและเยาวชนตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
เชฏงคทุณภาพ  เดห็กและเยาวชนเกฏดความตระหนบ กรสป รสปจบกการใชปชสวฏตแบบพอเพสยงตามแนวทางปรบ ชญา

เศรษฐกฏจพอเพสยงเหห็นคทุณคสาของทรบ พยากรตสางๆรสปจบกเอพปอเฟพส อเผพสอแผส แบสงปบ นและรสปจบกอยส สรสวมกบบผสปอพสนไดปอยสางมส
ความสทุข
๕. กฏจกรรมและขบ ปนตอนการดตาเนฏนงาน

๕.๑ จบดทตาโครงการเพพสอขออนทุมบตฏ
๕.๒ แตสงตบ ปงคณะกรรมการและประสานงานคณะวฏทยากร
๕.๓ ดตาเนฏนการตามโครงการ
๕.๔ สรทุปผลการดตาเนฏนการตามโครงการ

๖. พมปนทปสดตาเนฏนการ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๗. งบประมาณดตาเนฏนการ
๓๐,๐๐๐.- บาท

๘. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
๔ ปส  (ปส งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ
สตานบ กงานปลบดเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ผลทปสคาดวสาจะไดปรบ บ

แผนปฏฏบบตฏการปป องกบนการททุจรฏตสสสปส (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท         
หนปา 28



๑๐.๑ เดห็กและเยาวชนสามารถนตาแนวคฏดปรบ ชญาของเศรษฐกฏจพอเพสยงมาใชปในการดตาเนฏนชสวฏตประจตาวบน
ไดป

๑๐.๒ เดห็กและเยาวชนมสภสมฏคทุปมกบนทางสบงคมสามารถใชปชสวฏตไดปอยสางสมดทุลทสามกลางการเปลสสยนแปลงตสางๆ
ทสสเกฏดขถปนไดป

๑๐.๓ เดห็กและเยาวชนเหห็นคทุณคสาของทรบ พยากรตสางๆรสปจบกเอพปอเฟพส อเผพสอแผสและแบสงปบ นและรสปจบกอยส สรสวมกบบผสป
อพสนไดอยสางมสความสทุข

๑.๓  การสรปางจฏตสตานนกและความตระหนบ กแกสเดปกและเยาวชน
๑.๓.๑  สรปางจฏตสตานนกและความตระหนบ กในความซมปอสบตยยสทุจรฏต
๑. ชมสอโครงการ : โครงการสรปางภสมฏคทุปมกบนทางสบงคมใหปเดปกและเยาวชนตตาบลตลาดนฏคมปราสาท 
(กฏจกรรม“โตไปไมสโกง”)
๒. หลบกการและเหตทุผล/ความเปป นมา

ในปบ จจทุบบนการททุจรฏตคอรรรบ ปชบนเปห็นปบ ญหาทสสทตาลายสบงคมอยสางรทุนแรงและฝบ งรากลถกเปห็นปบ ญหาทสสสะทปอน
วฏกฤตการณร
ดปานคทุณธรรมจรฏยธรรมของคนในสบงคมซถสงการทสสจะแกปไขปบ ญหาไดปอยสางยบ สงยพนนบ ปนคนในสบงคมตปองมสคสานฏยมในการ
รบ กความดสและ
รสh สถกไม j ยอมรบ บพฤตฏกรรมททุจรฏตคอรรรบ ปชบนและการโกงททุกรสปแบบโดยเฉพาะในกลทุ สมเดห็กและเยาวชนตามพระ
ราชบบญญบตฏสภา
ตตาบลและองครการบรฏหารสสวนตตาบลพทุทธศบกราช ๒๕๓๗ และแกปไขเพฏสมเตฏมถถง (ฉบบบทสส ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 
๖๖ องครการ
บรฏหารสสวนตตาบลมสอตานาจหนปาทสสในการพบฒนาตตาบลทบ ปงในดปานเศรษฐกฏจสบงคมและวบฒนธรรมและมาตรา ๖๗ ภาย
ใตปบบงคบบ
แหสงกฎหมายองครการบรฏหารสสวนตตาบลมสหนปาทสสตปองทตาในเขตองครการบรฏหารสสวนตตาบล (๕) สสงเสรฏมการศถกษา
ศาสนา

วบฒนธรรมและ (๖) สสงเสรฏมการพบฒนาสตรสเดห็กเยาวชนผสปสสงอายทุและผสปพฏการพระราชบบญญบตฏกตาหนดแผนและขบ ปน
ตอน

กระจายอตานาจใหปแกสองครกรปกครองสสวนทปองถฏสนพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ใหปเทศบาลเมพองพบทยาและองครการ
บรฏหารสสวน
ตตาบลมสอตานาจและหนปาทสสในการจบดระบบการบรฏการสาธารณะเพพสอประโยชนรของประชาชนในทปองถฏสนของตนเอง
ดบ งนสป  (๙)
จบดการศถกษา (๑๐) การสบงคมสงเคราะหรและการพบฒนาคทุณภาพชสวฏตเดห็กสตรสคนชราและผสปดปอยโอกาสและพระราช
บบญญบตฏ
การศถกษาแหสงชาตฏพทุทธศบกราช ๒๕๔๒ และแกปไขเพฏสมเตฏมถถง (ฉบบบทสส ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ทสสตปองการพบฒนา
คนไทยใหปเปห็น
คนทสสสมบสรณรทบ ปงดปานรสางกายจฏตใจอารมณร สบงคมและสตฏปบ ญญาความรส_ มสคทุณธรรมและจรฏยธรรมในการดตารงชสวฏต
สามารถอยส ส
รสวมกบบผสปอพสนไดปอยสางมสความสทุขและมาตรา ๒๕ กตาหนดใหปรบ ฐตปองสสงเสรฏมการดตาเนฏนงานและจบดตบ ปงแหลสงเรสยนรสป
ตลอดชสวฏตททุก
รสปแบบนบ ปนองครการบรฏหารสสวนตตาบล xxx พฏจารณาเหห็นความสตาคบญของปบ ญหาดบ งกลสาวจถงไดปจบดโครงการสรปาง
ภสมฏคทุปมกบนทางสบงคม
ใหปเดห็กและเยาวชนตตาบลตลาดนฏคมปราสาท (กฏจกรรม“โตไปไมสโกง”) ขถปนเพพสอเปห็นการสรปางภสมฏคทุปมกบนและคสานฏยม
ทสสถสกตปองซถสงจะเปห็นรากฐานทสส
ส ตาคบญทสสทตาใหปเดห็กและเยาวชนเตฏบโตขถปนเปห็นพลเมพองทสสมสคทุณภาพและเปห็นการปป องกบนแกปไขปบ ญหาททุจรฏตคอรรรบ ปชบน
ทสสไดปผลทสสสทุด
โดยการปลสกฝบ งจฏตสตานถกใหปเดห็กและเยาวชนรบ กความถสกตปองมสความซพสอสบตยรสทุจรฏตการยถดมบ สนในความสบตยรจรฏงรสปจบก
แยกแยะถสกผฏด
ปฏฏบบตฏตปอตนเองและผสปอพสนโดยชอบไมสคดโกงมสจฏตสาธารณะมสจฏตสตานถกเพพสอสสวนรวมตระหนบ กรสปและคตานถงถถงสบงคม
สสวนรวม
มสความรบ บผฏดชอบตสอตบวเองในการกระทตาใดๆและพรปอมทสสจะเสสยสละประโยชนรสสวนตนเพพสอรบ กษาประโยชนรสสวน
รวม
๓. วบตถทุประสงคย

๓.๑ เพพสอสสงเสรฏมและปลสกฝบ งใหปเดห็กและเยาวชนเปห็นคนดสมสคทุณธรรมจรฏยธรรมมสความซพสอสบตยร สทุจรฏต
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๓.๒ เพพสอสรปางภสมฏคทุปมกบนทางสบงคมใหปเดห็กและเยาวชนไมสยอมรบ บพฤตฏกรรมททุจรฏตคอรรรบ ปชบนและการโกง
ททุกรสปแบบ

๓.๓ เพพสอสสงเสรฏมใหปเดห็กและเยาวชนมสจฏตสาธารณะและพรปอมทสสจะเสสยสละประโยชนรสสวนตนเพพสอรบ กษา
ประโยชนรสสวนรวม
๔. เปป าหมาย

เชฏงปรฏมาณ
เดห็กและเยาวชนตตาบลตลาดนฏคมปราสาท  จตานวน ๑๕๐  คน

เชฏงคทุณภาพ
เดห็กและเยาวชนเกฏดความตระหนบ กรสป สามารถแยกแยะถสกผฏดชบ สวดสสามารถนตาความรสปประสบการณร

ทสสไดปรบ บมาปรบ บใชป
กบบตนเองและสบงคมสสวนรวมไดปอยสางมสความสทุข
๕. กฏจกรรมและขบ ปนตอนการดตาเนฏนงาน

๕.๑ จบดทตาโครงการเพพสอขออนทุมบตฏ
๕.๒ แตสงตบ ปงคณะกรรมการและประสานงานคณะวฏทยากร
๕.๓ ดตาเนฏนการตามโครงการ
๕.๔ สรทุปผลการดตาเนฏนการตามโครงการ

๖. พมปนทปสดตาเนฏนการ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๗. งบประมาณดตาเนฏนการ
๓๐,๐๐๐.-บาท

๘. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
๔ ปส  (ปส งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ
สตานบ กงานปลบดเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ผลทปสคาดวสาจะไดปรบ บ
๑๐.๑ เดห็กและเยาวชนไดปรบ บการปลสกฝบ งใหปเปห็นคนดสมสคทุณธรรมจรฏยธรรมมสความซพสอสบตยร สทุจรฏต
๑๐.๒ เดห็กและเยาวชนมสภสมฏคทุปมกบนทางสบงคมไมสยอมรบ บพฤตฏกรรมททุจรฏตคอรรรบ ปชบนและการโกงททุกรสปแบบ
๑๐.๓ เดห็กและเยาวชนมสจฏตสาธารณะและพรปอมทสสจะเสสยสละประโยชนรสสวนตนเพพสอรบ กษาประโยชนรสสวน

รวม

มฏตฏทปส  ๒ การบรฏหารราชการเพมสอปป องกบ นการททุจรฏต
๒.๑ แสดงเจตจตานงทางการเมมองในการตสอตปานการททุจรฏตของผสปบรฏหาร

๑. ชมสอโครงการ/กฏจกรรม/มาตรการกฏจกรรม “ประกาศเจตจตานงตสอตปานการททุจรฏตของผสปบรฏหารองคยกร
ปกครองสสวนทปองถฏสน”
๒. หลบกการและเหตทุผล

คณะกรรมการป.ป.ช. ไดปจบดทตายทุทธศาสตรรชาตฏวสาดปวยการปป องกบนและปราบปรามการททุจรฏตมาแลปว ๓ 
ฉบบบปบ จจทุบบนทสสใชปอยส สเปห็นฉบบบทสส ๓ เรฏสมจากปส  พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถถงปสพ.ศ. ๒๕๖๔ ซถสงมทุ สงสส สการเปห็นประเทศทสสมส
มาตรฐานทางคทุณธรรมจรฏยธรรมเปห็นสบงคมมฏตฏใหมสทสสประชาชนไมสเพฏกเฉยตสอการททุจรฏตททุกรสปแบบโดยไดปรบ บความ
รสวมมพอจากฝส ายการเมพองหนสวยงานของรบ ฐตลอดจนประชาชนในการพฏทบกษรรบ กษาผลประโยชนรของชาตฏและ
ประชาชนเพพสอใหปประเทศไทยมสศบกดฏรศรสและเกสยรตฏภสมฏในดปานความโปรสงใสทบดเทสยมนานาอารยประเทศโดยกตาหนด
วฏสบยทบศนร “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทบ ปงชาตฏตปานททุจรฏต” มสเปป าหมายหลบกเพพสอใหปประเทศไทยไดปรบ บการประเมฏน
ดบชนสการรบ บรสปการททุจรฏต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมสนปอยกวสารปอยละ๕๐ ในปสพ.ศ. 
๒๕๖๔ ซถสงการทสสระดบบคะแนนจะสสงขถปนไดป  นบ ปนการบรฏหารงานภาครบ ฐตปองมสระดบบธรรมาภฏบาลทสสสสงขถปนเจปาหนปาทสสของ
รบ ฐและประชาชนตปองมสพฤตฏกรรมแตกตสางจากทสสเปห็นอยส สในปบ จจทุบบนไมสใชปตตาแหนสงหนปาทสสในทางททุจรฏตประพฤตฏมฏ
ชอบโดยไดปกตาหนดยทุทธศาสตรรการดตาเนฏนงานออกเปห็น ๖ ยทุทธศาสตรรดบ งนสป

ยทุทธศาสตรรทสส ๑ สรปางสบงคมทสสไมสทนตสอการททุจรฏต
ยทุทธศาสตรรทสส ๒ ยกระดบบเจตจตานงทางการเมพองในการตสอตปานการททุจรฏต
ยทุทธศาสตรรทสส ๓ สกบดกบ ปนการททุจรฏตเชฏงนโยบาย
ยทุทธศาสตรรทสส ๔ พบฒนาระบบปป องกบนการททุจรฏตเชฏงรทุก
ยทุทธศาสตรรทสส ๕ ปฏฏรสปกลไกและกระบวนการปราบปรามการททุจรฏต
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ยทุทธศาสตรรทสส ๖ ยกระดบบคะแนนดบชนสการรบ บรสปการททุจรฏต (Corruption Perception Index : 
CPI)

องครกรปกครองสสวนทปองถฏสนเปห็นหนสวยงานของรบ ฐภายใตปโครงสรปางการจบดระเบสยบบรฏหารราชการตาม
หลบกการ
กระจายอตานาจการปกครองทสสมทุ สงเนปนการกระจายอตานาจจากสสวนกลางลงสส สทปองถฏสนและเปห็นกลไกหนถส งในการสสง
เสรฏมการปกครองในระบอบประชาธฏปไตยเปห็นหนสวยงานหลบกในการจบดทตาบรฏการสาธารณะและกฏจกรรมสาธารณะ
เพพสอประโยชนรของประชาชนในทปองถฏสนการพบฒนาองครกรปกครองสสวนทปองถฏสนใหปเกฏดความยบ สงยพนรบ ฐจะตปองใหป
ความเปห็นอฏสระแกสองครกรปกครองสสวนทปองถฏสนโดยยถดหลบกแหสงการปกครองตนเองตามเจตนารมณรของประชาชน
ในทปองถฏสนและสสงเสรฏมใหปองครกรปกครองสสวนทปองถฏสนเปห็นหนสวยงานหลบกในการจบดทตาบรฏการสาธารณะรวมทบ ปงมส
สสวนรสวมในการตบดสฏนใจแกปไขปบ ญหาในระดบบพพปนทสสสสวนการกตากบบดสแลองครกรปกครองสสวนทปองถฏสนจะทตาไดปเทสาทสส
จ ตาเปห็นตามกรอบกฎหมายกตาหนดและตปองเปห็นไปเพพสอการคทุปมครองประโยชนรของประชาชนในทปองถฏสน

ทบ ปงนสป ตปองยอมรบ บวสาปบ ญหาการททุจรฏตในองครกรปกครองสสวนทปองถฏสนเปห็นเรพสองทสสมสคตาครหาทสสไดปสรปางความ
ขมขพสนใจใหปแกสคนทตางานในองครกรปกครองสสวนทปองถฏสนมาเปห็นเวลาชปานานซถสงหากพฏจารณาจตานวนขององครกร
ปกครองสสวนทปองถฏสนประกอบกบบมสปบ จจบยนานบ ปการทสสคอยยบ สวยวนใจบบ สนทอนความมสคทุณธรรมจรฏยธรรมซพสอสบตยร
สทุจรฏตของคนทตางานราชการสสวนทปองถฏสนสสวนใหปเหพอดหายไปและหากจะวสากบนไปแลปวเรพสองในทตานองเดสยวกบนนสป กห็
สามารถเกฏดขถปนกบบคนทตางานในหนสวยงานราชการอพสนไดปเชสนเดสยวกบนเพสยงแตสคนทตางานในองครกรปกครองสสวน
ทปองถฏสนมสจ ตานวนมากและมากกวสาคนทตางานในหนสวยราชการอพสนๆจถงมสโอกาสหรพอความเปห็นไปไดปสสงทสสคนทตางาน
ในทปองถฏสนอาจตปองถสกครหาในเรพสองการใชปอตานาจหนปาทสสโดยมฏชอบมากกวสาแมปวสาโอกาสหรพอชสองทางทสสคนทตางาน
ในทปองถฏสนจะใชปอตานาจใหปออกนอกลสสนอกทางจะมสไดปไมสมากเทสากบบทสสคนทตางานในหนสวยงานราชการอพสนและมสลคสา
ของความเสสยหายของรบ ฐทสสคนทตางานในองครกรปกครองสสวนทปองถฏสนไดปกสอใหปเกฏดขถปนกห็อาจเปห็นแคสเศษผงธทุลสของ
ความเสสยหายทสสเกฏดจากการททุจรฏตของคนนอกองครกรปกครองสสวนทปองถฏสน

ดบ งนบ ปนจถงมสความจตาเปห็นทสสผสปบรฏหารองครกรปกครองสสวนทปองถฏสนตปองแสดงเจตจตานงทางการเมพองในการตสอ
ตปานการททุจรฏตอยสางเหห็นชบดเปห็นรสปธรรมดปวยการจบดทตาแผนปฏฏบบตฏการปป องกบนการททุจรฏตสสงเสรฏมใหปองครกรปกครอง
สสวนทปองถฏสนบรฏหารงานดปวยความโปรสงใสมสความเขปมแขห็งในการบรฏหารราชการตามหลบกการบรฏหารกฏจการบปาน
เมพองทสสดสหรพอหลบกธรรมาภฏบาล
บบงเกฏดประโยชนรสทุขแกสประชาชนและยกระดบบมาตรฐานในการปป องกบนการททุจรฏตขององครกรตนเองตสอไปใหป
ครอบคลทุมพพปนทสสทบ สวประเทศตสอไป

๓. วบตถทุประสงคย
เพพสอแสดงเจตจตานงทางการเมพองในการตสอตปานการททุจรฏตของผสปบรฏหารองครกรปกครองสสวนทปองถฏสนดปวย

การจบดทตาแผน
ปป องกบนการททุจรฏตในองครกรทสสบรฏหาร

๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต
๔.๑ ประกาศเจตจตานงการตสอตปานการททุจรฏตของผสปบรฏหารอยสางนปอย๑ ฉบบบ
๔.๒ มสการประกาศเจตจตานงการตสอตปานการททุจรฏตของผสปบรฏหารตสอสาธารณะชนอยสางนปอย๑ ครบ ปง
๔.๒ แผนปฏฏบบตฏการปป องกบนการททุจรฏตขององครกรปกครองสสวนทปองถฏสน๔ ปส

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
องครกรปกครองสสวนทปองถฏสน

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
๖.๑ ประกาศเจตจตานงทางการเมพองในการตสอตปานการททุจรฏตของผสปบรฏหารองครกรปกครองสสวนทปองถฏสน
๖.๒ ประชทุมหนสวยงาน/บทุคคลทสสเกสสยวขปอง
๖.๓ จบดตบ ปงคณะทตางานการจบดทตาแผนปฏฏบบตฏการปป องกบนการททุจรฏต
๖.๔ ประชทุมคณะทตางานจบดทตาแผนปฏฏบบตฏการปป องกบนการททุจรฏต
๖.๕ จบดทตาแผนปฏฏบบตฏการปป องกบนการททุจรฏต
๖.๖ ประกาศใชปแผนปฏฏบบตฏการปป องกบนการททุจรฏต
๖.๗ ดตาเนฏนการตามแผนปฏฏบบตฏการปป องกบนการททุจรฏต
๖.๘ รายงานผลการดตาเนฏนงาน
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๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
๔ ปส  (ปส งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
ไมสใชปงบประมาณ

๙. ผสปรบ บผฏดชอบ
สตานบ กปลบดเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ งชปปวบด/ผลลบพธย
๑๐.๑ ผลผลฏต

- มสประกาศเจตจตานงการตสอตปานการททุจรฏตของผสปบรฏหารอยสางนปอย ๑ ฉบบบ
- มสการประกาศเจตจตานงการตสอตปานการททุจรฏตของผสปบรฏหารตสอสาธารณะชนอยสางนปอย๑ ครบ ปง
- มสแผนปฏฏบบตฏการปป องกบนการททุจรฏตขององครกรปกครองสสวนทปองถฏสน ๔ ปส จตานวน ๑ ฉบบบ

๑๐.๒ ผลลบพธย
- การบรฏหารราชการขององครกรปกครองสสวนทปองถฏสนมสความโปรสงใสสามารถปป องกบนการททุจรฏต

ของบทุคลากร
องครกรปกครองสสวนทปองถฏสนไดป

- ลดขปอรปองเรสยนการดตาเนฏนงานขององครกรปกครองสสวนทปองถฏสน

๒.๒ มาตรการสรปางความโปรสงใสในการปฏฏบบ ตฏราชการ
๒.๒.๑ สรปางความโปรสงใสในการบรฏหารงานบทุคคลใหปเปป นไปตามหลบกคทุณธรรมทบ ปงในเรมสองการบรรจทุ
แตสงตบ ปงโยกยปายโอนเลมสอนตตาแหนสง/เงฏนเดมอนและมอบหมายงาน
๑. ชมสอโครงการ/กฏจกรรม/มาตรการมาตรการการสรปางความโปรสงใสในการบรฏหารงานบทุคคล (ถมอ
ปฏฏบบ ตฏตามระเบปยบ)
๒. หลบกการและเหตทุผล

พนบ กงานเทศบาลลสกจปางประจตาและพนบ กงานจปางของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทเปห็นบทุคลากรทสสมส
ความสตาคบญตสอองครกรโดยการขบบเคลพสอนการพบฒนางานของเทศบาลใหปมสศบกยภาพโดยมทุสงผลสบมฤทธฏรของงานใหป
เกฏดประโยชนรตสอองครกรและประชาชนการพบฒนางานขององครกรจะบรรลทุผลไดปตปองเรฏสมมาจากบทุคลากรผสปปฏฏบบตฏ
งานซถสงเปห็นปบ จจบยส ตาคบญในการพบฒนางานใหปมสคทุณภาพจะตปองมสมาตรฐานในการทตางานทสสเปห็นรสปธรรมชบดเจนและมส
มาตรการในการทตางานทสสโปรสงใสสามารถตรวจสอบการทตางานไดปดปานการพบฒนาระบบบรฏหารใหปมสประสฏทธฏภาพ
เปห็นธรรมเพพสอนตาไปสส สการสรปางมาตรฐานความโปรสงใสและการใหปบรฏการทสสเปห็นธรรมตรวจสอบไดปอยสางแทปจรฏงตสอ
ไป

เพพสอใหปเปห็นไปตามพระราชบบญญบตฏเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทปายทสสกตาหนดใหปการปฏฏบบตฏงาน
ตามอตานาจหนปาทสสของเทศบาลตปองเปห็นไปเพพสอประโยชนรสทุขของประชาชนโดยวฏธสการบรฏหารกฏจการบปานเมพองทสสดส
และคตานถงถถงการมสสสวนรสวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏฏบบตฏราชการและการเปฏดเผยขปอมสลขสาวสารตามพ
ระราชกฤษฎสกาวสาดปวยหลบกเกณฑรและวฏธสการบรฏหารกฏจการบปานเมพองทสสดสพ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ทสสกตาหนดใหปการ
บรฏหารกฏจการบปานเมพองทสสดสนบ ปนตปองกสอใหปเกฏดประโยชนรสทุขของประชาชนเกฏดผลสบมฤทธฏรตสอภารกฏจของรบ ฐมส
ประสฏทธฏภาพเกฏดความคทุปมคสาในเชฏงภารกฏจของรบ ฐประกอบกบบประกาศคณะกรรมการพนบ กงานเทศบาลจบ งหวบด
บทุรสรบ มยรเรพสองหลบกเกณฑรและเงพสอนไขเกสสยวกบบการบรฏหารงานบทุคคลของเทศบาลลงวบนทสส๒๐เดพอนพฤศจฏกายน  พ.ศ.
๒๕๕๘  และประกาศคณะกรรมการพนบ กงานเทศบาลจบ งหวบดบทุรสรบ มยรเรพสองหลบกเกณฑรเกสสยวกบบจรฏยธรรมของ
พนบ กงานเทศบาลลสกจปางประจตาและพนบ กงานจปางลงวบนทสส ๑๗เดพอนพฤศจฏกายนพ.ศ.๒๕๕๘

ดบงนบ ปนเพพสอเปห็นการสสงเสรฏมการพบฒนาคทุณภาพการบรฏหารงานบทุคคลใหปมสประสฏทธฏภาพเปห็นไปตามหลบก
คทุณธรรมจรฏยธรรมในการทตางานมสความโปรสงใสและตรวจสอบการทตางานไดปจถงไดปจบดใหปมสมาตรการสรปางความ
โปรสงใสในการบรฏหารงานบทุคคลขถปน

๓. วบตถทุประสงคย
๓.๑ เพพสอกตาหนดมาตรการดปานความโปรสงใสในการบรฏหารบทุคคลของเทศบาล
๓.๒ เพพสอใหปการปฏฏบบตฏงานบทุคลากรมสรสปแบบขบ ปนตอนการปฏฏบบตฏงานทสสถสกตปองโปรสงใสสามารถตรวจสอบ

ไดป
๓.๓ เพพสอเปห็นการปป องกบนการททุจรฏตในการแสวงหาประโยชนรจากการปฏฏบบตฏงานดปานบรฏหารงานบทุคคล
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๓.๔ เพพสอปรบ บปรทุงกลไกการปฏฏบบตฏราชการดปานบรฏหารงานบทุคคลของเทศบาลใหปมสประสฏทธฏภาพไดปคนดสคน
เกสงเขปามาทตางาน

๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต
จบดทตามาตรการดปานการบรฏหารบทุคคลของเทศบาลจตานวน ๑ มาตรการ

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
สตานบ กงานเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
๖.๑ กตาหนดหลบกเกณฑรการบรฏหารงานบทุคคลในเรพสองการบรรจทุแตสงตบ ปงโยกยปายโอนเลพสอนตตาแหนสง/เงฏน

เดพอนตามประกาศคณะกรรมการพนบ กงานเทศบาลจบ งหวบดบทุรสรบ มยรเรพสองหลบกเกณฑรและเงพสอนไขเกสสยวกบบการบรฏหาร
งานบทุคคลของเทศบาลพ.ศ. ๒๕๕๘

๖.๒ นตาหลบกเกณฑรการบรฏหารงานบทุคคลมากตาหนดเปห็นมาตรการในการปฏฏบบตฏงานบทุคคล
๖.๓ ประกาศเผยแพรสมาตรการการบรฏหารงานบทุคคล
๖.๔ ดตาเนฏนการบรฏหารงานบทุคคลตามหลบกธรรมาภฏบาล
๖.๕ สรทุปผลการดตาเนฏนการบรฏหารงาน

๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
๔ ปส  (ปส งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
ไมสใชปงบประมาณ

๙. ผสปรบ บผฏดชอบ
สตานบ กปลบดเทศบาลเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ งชปปวบด/ผลลบพธย
๑๐.๑ ผลผลฏต

- มสมาตรการดตาเนฏนงานดปานบรฏหารงานบทุคคลของเทศบาลจตานวน ๑ มาตรการ
- เจปาหนปาทสสงานบรฏหารงานบทุคคลสามารถปฏฏบบตฏงานเปห็นไปตามาตรฐานและหลบกธรรมาภฏบาล

๑๐.๒ ผลลบพธย
- ลดขปอรปองเรสยนในการดตาเนฏนการดปานบรฏหารงานบทุคคลของเทศบาลไมสนปอยกวสา ๙๐ %
- บทุคลากรของเทศบาลมสความพถงพอใจตสอระบบและมาตรฐานการบรฏหารงานบทุคคลไมสตตสากวสา

ระดบบ๓
- การบรฏหารงานบทุคคลของเทศบาลมสความโปรสงใสสามารถปป องกบนการททุจรฏตของเจปาหนปาทสสไดป

๑. ชมสอโครงการ/กฏจกรรม/มาตรการมาตรการออกคตาสบ สงมอบหมายของนายกเทศมนตรปปลบดเทศบาล
และหบ วหนป าสสวนราชการ
๒. หลบกการและเหตทุผล

เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทเปห็นหนสวยงานบรฏหารราชการองครกรปกครองสสวนทปองถฏสนรสปแบบหนถส งทสส
มสอ ตานาจหนปาทสสในการจบดทตาบรฏการสาธารณะใหปแกสประชาชนในทปองถฏสนตามอตานาจหนปาทสสของเทศบาลทบ ปงทสสเปห็น
หนปาทสสตามพระราชบบญญบตฏเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หนปาทสสตามพระราชบบญญบตฏกตาหนดแผนและขบ ปนตอนการกระจายอตา
นาจใหปแกสองครกรปกครองสสวนทปองถฏสนพ.ศ. ๒๕๔๒ และหนปาทสสตามกฎหมายอพสนทสสกตาหนดใหปเทศบาลมสหนปาทสสตปอง
ทตาอสกมากมายในการใหปบรฏการสาธารณะแกสประชาชนผสปมารบ บบรฏการตฏดตสอกบบหนสวยงานตสางๆของเทศบาลนบ ปนมบก
จะประสบปบ ญหาดปานการอตานวยความสะดวกในการตฏดตสอราชการ
เนพส องจากภารกฏจมสมากมายไปรวมอยส สกบ บฝส ายผสปบรฏหารไมสมสการกระจายอตานาจหรพอมอบหมายอตานาจหนปาทสสในการสบ สง
การอนทุมบตฏอนทุญาตไปยบงหบวหนปาหนสวยงานระดบบสตานบ กกองตสางๆซถสงเปห็นอทุปสรรคอยสางยฏสงตสอการใหปบรฏการทตาใหปการ
บรฏการเกฏดความลสาชปาประชาชนไมสไดปรบ บความสะดวกอบนอาจเปห็นสาเหตทุหนถส งของการกระทตาการททุจรฏตประพฤตฏมฏ
ชอบในการปฏฏบบตฏราชการของเจปาหนปาทสสสสงผลใหประบบการใหปบรฏการภาครบ ฐเสพสอมประสฏทธฏภาพ

แผนปฏฏบบตฏการปป องกบนการททุจรฏตสสสปส (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท         
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เพพสอใหปเปห็นไปตามพระราชบบญญบตฏเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทปายทสสกตาหนดใหปการปฏฏบบตฏงาน
ตามอตานาจหนปาทสสของเทศบาลตปองเปห็นไปเพพสอประโยชนรสทุขประชาชนโดยใชปวฏธสการบรฏหารกฏจการบปานเมพองทสสดส
ตามพระราชกฤษฎสกาวสาดปวยหลบกเกณฑรและวฏธสการบรฏหารกฏจการบปานเมพองทสสดสพ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา 
๓๗ ทสสกตาหนดใหปการบรฏหารราชการเพพสอใหปเกฏดประโยชนรสทุขของประชาชนและเกฏดผลสบมฤทธฏรตสอภารกฏจของรบ ฐไมสมส
ขบ ปนตอนการปฏฏบบตฏงานเกฏนความจตาเปห็นประชาชนไดปรบ บการอตานวยความสะดวกและไดปรบ บการตอบสนองความ
ตปองการการบรฏหารงานมสประสฏทธฏภาพคทุปมคสาตามพระราชบบญญบตฏเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘(๒) เตรสทสส
กตาหนดใหปนายกเทศมนตรสมสอตานาจหนปาทสสในการสบ สงอนทุญาตและอนทุมบตฏเกสสยวกบบราชการของเทศบาลมาตรา ๔๘ สบต
ตรสกตาหนดใหปนายกเทศมนตรสควบคทุมและรบ บผฏดชอบในการบรฏหารกฏจการของเทศบาลและเปห็นผสปบบงคบบบบญชา
พนบ กงานเทศบาลและลสกจปางของเทศบาลมาตรา ๔๘ วสสตฏนายกเทศมนตรสมสอตานาจมอบหมายการปฏฏบบตฏราชการใหป
แกสรองนายกเทศมนตรสทสสไดปรบ บแตสงตบ ปงในการสบ สงหรพอการปฏฏบบตฏราชการของนายกเทศมนตรสไดปมาตรา ๔๘ เอกสนวส
สตฏกตาหนดใหปปลบดเทศบาลเปห็นผสปบบงคบบบบญชาพนบ กงานเทศบาลและลสกจปางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรสและรบ บ
ผฏดชอบควบคทุมดสแลราชการประจตาของเทศบาลใหปเปห็นไปตามนโยบายและอตานาจหนปาทสสอพสนตามทสสมสกฎหมาย
กตาหนดหรพอตามทสสนายกเทศมนตรสมอบหมายประกอบกบบประกาศคณะกรรมการพนบ กงานเทศบาลจบ งหวบดบทุรสรบ มยร
เรพสองหลบกเกณฑรและเงพสอนไขเกสสยวกบบการบฏหารงานบทุคคลของเทศบาลจบ งหวบดบทุรสรบ มยร

ดบ งนบ ปนเพพสอใหปการบรฏหารราชการเปห็นไปตามหลบกการบรฏหารกฏจการบปานเมพองทสสดสตอบสนองความตปองการ
ของ
ประชาชนลดขบ ปนตอนการใหปบรฏการและไมสสรปางเงพสอนไขขบ ปนตอนทสสมสความยทุ สงยากจถงจตาเปห็นตปองมสมาตรการการมอบ
หมายอตานาจหนปาทสสของเทศบาลขถปน

๓. วบตถทุประสงคย
๓.๑ เพพสอเปห็นการลดขบ ปนตอนการใหปบรฏการประชาชนใหปไดปรบ บความสะดวกรวดเรห็วเปห็นธรรมตอบสนอง

ความตปองการของประชาชน
๓.๒ เพพสอใหปประชาชนมสความพถงพอใจในการบรฏการจากหนสวยงาน
๓.๓ เพพสอเปห็นการกระจายอตานาจการตบดสฏนใจในการสบ สงอนทุญาตอนทุมบตฏของผสปบรฏหารททุกระดบบ
๓.๔ เพพสอปป องกบนการผสกขาดอตานาจหนปาทสสในการใชปดทุลพฏนฏจอบนอาจเปห็นเหตทุแหสงการททุจรฏตและประพฤตฏมฏ

ชอบในตตาแหนสงหนปาทสสราชการ

๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต
จบดทตาคตาสบ สงมอบหมายงานของนายกเทศมนตรสปลบดเทศบาลและหบวหนปาสสวนราชการจตานวน๓ฉบบบ

ประกอบดปวยนายกเทศมนตรสมอบหมายใหปรองนายกเทศมนตรสนายกเทศมนตรสมอบหมายใหปปลบดเทศบาลปลบด
เทศบาลมอบหมายใหปหบวหนปาสสวนราชการ

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
สตานบ กงานเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
๖.๑ ออกคตาสบ สงมอบหมายงานในการสบ สงอนทุญาตอนทุมบตฏตามกฎหมายระเบสยบฯขปอบบงคบบและหนบ งสพอสบ สงการ
๖.๒ จบดทตาหนบ งสพอแจปงเวสยนใหปททุกสสวนราชการและผสปรบ บมอบอตานาจใหปปฏฏบบตฏราชการแทนรบ บทราบและถพอ

ปฏฏบบตฏ
๖.๓ จบดทตาประกาศประชาสบมพบนธรใหปประชาชนทราบ
๖.๔ ใหปผสปรบ บมอบหมายงานตามคตาสบ สงรายงานผลการปฏฏบบตฏงานตามคตาสบ สงทสสไดปรบ บมอบหมายในททุกเดพอน

๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
๔ ปส (ปส งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
ไมสใชปงบประมาณ

๙. ผสปรบ บผฏดชอบ
สตานบ กปลบดเทศบาลเทศาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ งชปปวบด/ผลลบพธย

แผนปฏฏบบตฏการปป องกบนการททุจรฏตสสสปส (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท         
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๑๐.๑ ผลผลฏต
มสคตาสบ สงมอบหมายงานใหปผสปทสสเกสสยวขปองปฏฏบบตฏราชการแทนจตานวนไมสนปอยกวสา๓ฉบบบ

๑๐.๒ ผลลบพธย
- ประชาชนมสความพถงพอใจในบรฏการทสสไดปรบ บอยส สในระดบบดส
- ประชาชนไดปรบ บความสะดวกและลดการผสกขาดอตานาจหนปาทสสอบนเปห็นชสองทางแหสงการททุจรฏต

๒.๒.๒ สรปางความโปรสงใสในการบรฏหารการเงฏนงบประมาณการจบดหาพบ สดทุการใชปประโยชนยใน
ทรบ พยยสฏนของทางราชการโดยยนดถมอและปฏฏบบ ตฏใหปเปป นไปตามกฎหมายระเบปยบกฎเกณฑยทปส เกปสยวขปอง
อยสางเครสงครบ ด
๑. ชมสอโครงการ/กฏจกรรม/มาตรการโครงการเผยแพรสขปอมสลขสาวสารดปานการจบดซมปอ – จบดจปาง
๒. หลบกการและเหตทุผล/ทปสมาของโครงการ

เนพส องจากเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทมสฐานะเปห็นนฏตฏบทุคคลมสอตานาจหนปาทสสในการจบดทตาบรฏการ
สาธารณะดปวยตนเองทบ ปงในเรพสองการจบดหารายไดปและการใชปจสายเงฏนและการบรฏหารงานตสางๆตามภารกฏจและการจบด
ทตาบรฏการสาธารณะแตสตปองเปห็นไปตามอตานาจหนปาทสสและกฎหมายทสสกตาหนดไวปดบ งนบ ปนการทสสเทศบาลจะบรฏหารงานใหป
มสประสฏทธฏภาพและเกฏดประโยชนรสสงสทุดแกสประชาชนจะตปองบรฏหารงานดปวยความซพสอสบตยรสทุจรฏตมสความโปรสงใสและ
สามารถตรวจสอบไดปตามหลบกธรรมาภฏบาลเพพสอใหปเปห็นไปตามพระราชบบญญบตฏเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ 
วรรคทปายทสสกตาหนดใหปการปฏฏบบตฏงานตามอตานาจหนปาทสสของเทศบาลตปองเปห็นไปเพพสอประโยชนรสทุขของประชาชนโดย
ใชปวฏธสการบรฏหารกฏจการบปานเมพองทสสดสและใหปคตานถงถถงการมสสสวนรสวมของประชาชนในการจบดซพปอจบดจปางและการเปฏด
เผยขปอมสลขสาวสารประกอบกบบมาตรา ๕๐ (๙) ทสสกตาหนดใหปเทศบาลมสอตานาจหนปาทสสอพสนตามทสสกฎหมายบบญญบตฏใหป
เปห็นหนปาทสสของเทศบาลทบ ปงนสป ตามพระราชบบญญบตฏขปอมสลขสาวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐และพระราชกฤษฎสกาวสา
ดปวยหลบกเกณฑรและวฏธสการบรฏหารกฏจการบปานเมพองทสสดสพ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ทสสกตาหนดใหปการจบดซพปอจบดจปางใหป
สสวนราชการดตาเนฏนการโดยเปฏดเผยและเทสสยงธรรมโดยพฏจารณาถถงประโยชนรและผลเสสยทางสบงคมภาระตสอ
ประชาชนคทุณภาพวบตถทุประสงครทสสจะใชปราคาและประโยชนรระยะยาวทสสจะไดปรบ บประกอบกบน

ดบ งนบ ปนเพพสอใหปการบรฏหารงบประมาณของเทศบาลเปห็นไปอยสางโปรสงใสตรวจสอบไดปเกฏดประสฏทธฏภาพและ
เกฏดประโยชนรสสงสทุดแกสประชาชนในทปองถฏสนจถงมสความจตาเปห็นตปองจบดโครงการเผยแพรสขปอมสลขสาวสารดปานการจบดซพปอ 
– จบดจปางเพพสอใหปประชาชนไดปเขปาถถงขปอมสลขสาวสารเกสสยวกบบการจบดซพปอ – จบดจปางของเทศบาลททุกโครงการและ
กฏจกรรม

๓. วบตถทุประสงคย
๓.๑ เพพสอใหปประชาชนไดปรบ บทราบขปอมสลขสาวสารเกสสยวกบบการจบดซพปอ – จบดจปางตามโครงการและกฏจกรรม

ตสางๆของเทศบาล
๓.๒ เพพสอเสรฏมสรปางความโปรสงใสในการปฏฏบบตฏราชการสามารถตรวจสอบไดปตามหลบกธรรมาภฏบาล
๓.๓ เพพสอปป องกบนการททุจรฏตในหนสวยงาน

๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต
เผยแพรสขปอมสลการจบดซพปอ – จบดจปางตามแผนงาน/โครงการตสางๆของเทศบาลทสสดตาเนฏนการตามระเบสยบ

กระทรวงมหาดไทยวสาดปวยการพบสดทุขององครกรปกครองสสวนทปองถฏสนพ.ศ. ๒๕๓๕ แกปไขเพฏสมเตฏม (ฉบบบทสส ๙) 
พ.ศ. ๒๕๕๓จตานวน ๔ ชสองทางไดปแกสทางเวห็บไซตรบอรรดประชาสบมพบนธรหนบ งสพอระบบกระจายเสสยงไรปสาย

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทและชทุมชนตสางๆภายในเขตเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
๖.๑ รวบรวมขปอมสลกระบวนการจบดหาพบสดทุเพพสอจบดทตาประกาศดบงนสป

- ประกาศการจบดซพปอ – จบดจปาง
- ประกาศการกตาหนดราคากลางในการจบดซพปอ – จบดจปาง
- ประกาศกตาหนดวบนเวลาสถานทสสในการตรวจรบ บงาน
- ประกาศวบนเวลาสถานทสสในการตรวจรบ บงาน
- ประกาศรายชพสอผสปผสานการคบดเลพอกพรปอมวงเงฏนการจบดซพปอ – จบดจปาง
- ประกาศวบนเวลาสถานทสสในการตรวจรบ บงาน

๖.๒ นตาสสงประกาศไปเผยแพรสประชาสบมพบนธรตามชสองทางการประชาสบมพบนธรของเทศบาลไดปแกสทาง
เวห็บไซตรบอรรดประชาสบมพบนธรระบบกระจายเสสยงไรปสายหนสวยงานราชการเปห็นตปน

๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ

แผนปฏฏบบตฏการปป องกบนการททุจรฏตสสสปส (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท         
หนปา 35



๔ ปส (ปส งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
ไมสใชปงบประมาณ

๙. ผสปรบ บผฏดชอบ
กองคลบงเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
๑๐.๑ ผลผลฏต

เผยแพรสขปอมสลขสาวสารเกสสยวกบบการจบดซพปอจบดจปางไมสนปอยกวสา ๓ ชสองทาง
๑๐.๒ ผลลบพธย

- ประชาชนไดปเขปาถถงขปอมสลขสาวสารเกสสยวกบบการจบดซพปอจบดจปางไมสนปอยกวสารปอยละ ๗๐ ของ
โครงการทสสจบดซพปอจบดจปางทบ ปงหมด

- การจบดหาพบสดทุเปห็นไปอยสางโปรสงใสตรวจสอบไดปททุกขบ ปนตอน
- สามารถลดปบ ญหาการรปองเรสยนการททุจรฏตในการจบดซพปอจบดจปางไดป

๒.๒.๓ สรปางความโปรสงใสในการใหปบรฏการสาธารณะ/บรฏการประชาชนเพมสอใหปเกฏดความพนงพอใจ
แกสประชาชนโดยทบ ดเทปยมกบนและโดยไมสเลมอกปฏฏบบ ตฏ
๑. ชมสอโครงการ/กฏจกรรม/มาตรการกฏจกรรมการจบดบรฏการสาธารณะและการบรฏการประชาชนเพมสอใหป
เกฏดความพนงพอใจแกสประชาชนโดยทบ ดเทปยมกบนและไมสเลมอกปฏฏบบ ตฏ
๒. หลบกการและเหตทุผล/ทปสมาของโครงการ

เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท บรฏหารจบดการโดยการอตานวยความสะดวกและตอบสนองความตปองการ
ของประชาชนและใหปประชาชนสามารถตรวจสอบไดปตามหลบกเกณฑรและวฏธสการบรฏหารกฏจการบปานเมพองทสสดสโดย
ดตาเนฏนการจบดตบ ปงศสนยรบรฏการรสวมหรพอศสนยรบรฏการเบห็ดเสรห็จ ณ จทุดเดสยว ( One Stop Service) ณ สตานบ กงาน
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทเปห็นศสนยรบรฏการประชาชนในการตฏดตสอสอบถามขปอมสลยพสนคตาขออนทุมบตฏอนทุญาตใน
เรพสองทสสเปห็นอตานาจหนปาทสสและภารกฏจของเทศบาลตฏดตามความคพบหนปาและแจปงผลการดตาเนฏนการใหปประชาชนผสปรบ บ
บรฏการทราบโดยมสการปรบ บระบบการทตางานแตสละกระบวนงานเพพสอใหปมสระบบบรฏการทสสเชพสอมตสอระหวสางศสนยรบรฏการ
รสวมกบบหนสวยงานเจปาของเรพสองทบ ปงในดปานเอกสารการสสงตสองานระบบการรบ บเงฏนและกตาหนดระยะเวลาดตาเนฏนการ
ของแตสละกระบวนงานใชประบบเทคโนโลยสสารสนเทศชสวยอตานวยความสะดวกในการปฏฏบบตฏงานใชประบบบบตรคฏว
อบตโนมบตฏเพพสอใหปบรฏการตามลตาดบบจบดสถานทสสสฏสงอตานวยความสะดวกอพสนๆเพพสอใหปบรฏการทสสดสกบบประชาชนเพพสออตานวย
ความสะดวกแกสประชาชนใหปไดปรบ บความพถงพอใจโดยทบดเทสยมกบนและไมสเลพอกปฏฏบบตฏนอกจากนสป เทศบาลตตาบล
ตลาดนฏคมปราสาทยบ งบรฏหารจบดการบรฏการสาธารณะตามเกณฑรมาตรฐานการปฏฏบบตฏราชการของกรมสสงเสรฏมการ
ปกครองทปองถฏสนไดปมาตรฐานทบ ปง ๑๗ ประเดห็น (ดปานถนนทางเดฏนและทางเทปา, ดปานไฟฟป าสาธารณะ, ดปานระบบ
ระบายนตปา, ดปานนตปาเพพสอการบรฏโภค, ดปานการพบฒนาเดห็กและเยาวชน, ดปานการสสงเสรฏมกสฬา, ดปานการสสงเสรฏมผสปสสง
อายทุ, ดปานการสสงเสรฏมผสปดปอยโอกาส, ดปานงานสาธารณสทุข, ดปานการสสงเสรฏมการพบฒนาสตรส, ดปานการสสงเสรฏม
อาชสพ, ดปานการปป องกบนและบรรเทาสาธารณภบย, ดปานการสสงเสรฏมศาสนาศฏลปะวบฒนธรรมประเพณสทปองถฏสน, ดปาน
การสสงเสรฏมการทสองเทสสยว, ดปานการจบดการทรบ พยากรธรรมชาตฏและสฏสงแวดลปอม, ดปานศถกษาและดปานการจบดบรฏการ
สาธารณะตามนโยบายเรสงดสวนของรบ ฐบาล (การแกปไขปบ ญหาไฟปส าและหมอกควบนการกตาจบดผบกตบชวาและวบชพพชใน
แหลสงนตปาการลดและคบดแยกขยะมสลฝอยตบ ปงแตสแหลสงกตาเนฏดการจบดการนตปาเสสยแผนพบฒนาเศรษฐกฏจพอเพสยงและ
กฏจกรรมเพพสอปป องกบนและแกปไขปบ ญหายาเสพตฏดในพพปนทสส) โดยในขบ ปนตอนกระบวนปฏฏบบตฏภารกฏจคตานถงถถงการ
อตานวยความสะดวกแกสประชาชนสรปางความโปรสงใสในการบรฏการสาธารณะใหปประชาชนไดปรบ บความพถงพอใจโดย
ทบดเทสยมกบนและไมสเลพอกปฏฏบบตฏและเพพสอเปห็นมาตรการในการปป องกบนการททุจรฏตคอรรรบ ปชบน

๓. วบตถทุประสงคย
๓.๑ สรปางความโปรสงใสในการบรฏการสาธารณะใหปประชาชนไดปรบ บความพถงพอใจโดยทบดเทสยมกบนไมสเลพอก

ปฏฏบบตฏ
๓.๒ เพพสอเปห็นมาตรการในการปป องกบนการททุจรฏตคอรรรบ ปชบน

๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต
ททุกสตานบ ก/กองดตาเนฏนการปฏฏบบตฏงานบรฏการสาธารณะใหปประชาชนไดปรบ บความพถงพอใจโดยทบดเทสยมกบน

และไมส
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เลพอกปฏฏบบตฏ

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
ททุกสตานบ ก/กองเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
๖.๑ ดตาเนฏนการปฏฏบบตฏงานบรฏการสาธารณะใหปประชาชนไดปรบ บความพถงพอใจโดยทบดเทสยมกบนและไมสเลพอก

ปฏฏบบตฏ
ใหปไดปมาตรฐานทบ ปง ๑๗ ประเดห็น (ดปานถนนทางเดฏนและทางเทปา, ดปานไฟฟป าสาธารณะ, ดปานระบบระบายนตปา, ดปาน
นตปาเพพสอการบรฏโภค,ดปานการพบฒนาเดห็กและเยาวชน, ดปานการสสงเสรฏมกสฬา, ดปานการสสงเสรฏมผสปสสงอายทุ, ดปานการสสง
เสรฏมผสปดปอยโอกาส, ดปานงานสาธารณสทุข, ดปานการสสงเสรฏมการพบฒนาสตรส, ดปานการสสงเสรฏมอาชสพ, ดปานการ
ปป องกบนและบรรเทาสาธารณภบย, ดปานการ
สสงเสรฏมศาสนาศฏลปะวบฒนธรรมประเพณสทปองถฏสน, ดปานการสสงเสรฏมการทสองเทสสยว, ดปานการจบดการ
ทรบ พยากรธรรมชาตฏและ
สฏสงแวดลปอม, ดปานศถกษาและดปานการจบดบรฏการสาธารณะตามนโยบายเรสงดสวนของรบ ฐบาล (การแกปไขปบ ญหาไฟปส า
และหมอกควบนการกตาจบดผบกตบชวาและวบชพพชในแหลสงนตปาการลดและคบดแยกขยะมสลฝอยตบ ปงแตสแหลสงกตาเนฏดการ
จบดการนตปาเสสย
แผนพบฒนาเศรษฐกฏจพอเพสยงและกฏจกรรมเพพสอปป องกบนและแกปไขปบ ญหายาเสพตฏดในพพปนทสส)

๖.๒ ประเมฏนมาตรฐาน/รายงานผลการดตาเนฏนกฏจกรรม

๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
๔ ปส  (ปส งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
ใชปจสายจากงบประมาณรวมในคสาวบสดทุ/คสาใชปสอยฯ

๙. ผสปรบ บผฏดชอบ
ททุกสตานบ ก/กองเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
๑๐.๑ สรปางความโปรสงใสในการบรฏการสาธารณะใหปประชาชนไดปรบ บความพถงพอใจโดยทบดเทสยมกบนและไมส

เลพอกปฏฏบบตฏ
๑๐.๒ ไมสมสการททุจรฏตคอรรรบ ปชบนในกระบวนการสาธารณะแกสประชาชน

๑. ชมสอโครงการ/กฏจกรรม/มาตรการ:  โครงการสตารวจความพนงพอใจของผสปรบ บบรฏการ
๒. หลบกการและเหตทุผล/ทปสมาของโครงการ

เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทมสหนปาทสสในการจบดทตาบรฏการสาธารณะใหปแกสประชาชนในทปองถฏสนตาม
อตานาจหนปาทสสของเทศบาลทบ ปงทสสเปห็นหนปาทสสตามพระราชบบญญบตฏเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ และหนปาทสสตามพระราชบบญญบตฏ
กตาหนดแผนและขบ ปนตอนการกระจายอตานาจใหปแกสองครกรปกครองสสวนทปองถฏสนพ.ศ. ๒๕๔๒ และหนปาทสสอพสนตามทสส
กฎหมายกตาหนดใหปเปห็นหนปาทสสของเทศบาลและในการปฏฏบบตฏหนปาทสสนบ ปนตปองเปห็นไปเพพสอประโยชนรสทุขของประชาชน
โดยคตานถงถถงการมสสสวนรสวมของประชาชนในการจบดทตาแผนพบฒนาเทศบาลการจบดทตางบประมาณการจบดซพปอจบดจปาง
การตรวจสอบการประเมฏนผลการปฏฏบบตฏงานและการเปฏดเผยขปอมสลขสาวสารใหปเปห็นไปตามกฎหมายระเบสยบขปอ
บบงคบบจากภารกฏจหนปาทสสในการจบดทตาบรฏการสาธารณะใหปแกสประชาชนในทปองถฏสนนบ ปนเทศบาลในฐานะผสปใหปบรฏการกห็
จะไมสทราบวสาภารกฏจทสสใหปบรฏการไปนบ ปนประชาชนไดปรบ บประโยชนรหรพอเกฏดประโยชนรสสงสทุดแกสประชาชนมากนปอย
เพสยงใดการใหปบรฏการมสคทุณภาพเพสยงใดตอบสนองความตปองการผสปรบ บบรฏการหรพอไมส  การทสสจะทราบถถงความพถง
พอใจจากผสปรบ บบรฏการจถงตปองมสโครงการสตารวจความพถงพอใจของผสปรบ บบรฏการ

เพพสอใหปเปห็นไปตามพระราชบบญญบตฏเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทปายทสสกตาหนดใหปการปฏฏบบตฏงาน
ตามหนปาทสส
ของเทศบาลตปองเปห็นไปเพพสอประโยชนรสทุขของประชาชนโดยใชปวฏธสการบรฏหารกฏจการบปานเมพองทสสดสคตานถงถถงการมสสสวน
รสวมของ
ประชาชนการตรวจสอบและประเมฏนผลการปฏฏบบตฏราชการและการเปฏดเผยขปอมสลขสาวสารตามพระราชกฤษฎสกาวสา
ดปวย
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หลบกเกณฑรและวฏธสการบรฏหารกฏจการบปานเมพองทสสดสพ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ทสสกตาหนดใหปการบรฏหารกฏจการบปานเมพองทสส
ดสนบ ปน
จะตปองกสอใหปเกฏดประโยชนรสทุขของประชาชนเกฏดผลสบมฤทธฏรตสอภารกฏจของรบ ฐมสประสฏทธฏภาพและเกฏดความคทุปมคสาใน
เชฏงภารกฏจ
ของรบ ฐประชาชนไดปรบ บการอตานวยความสะดวกและไดปรบ บการตอบสนองความตปองการจากประชาชนผสปมาขอรบ บ
บรฏการสาธารณะจากเทศบาลเพพสอประโยชนรในทปองถฏสนลสกจปางและพนบ กงานจปางอสกทบ ปงเพพสอเปห็นการสรปางความ
โปรสงใสในการใหปบรฏการสาธารณะประโยชนรใหปประชาชนเกฏดความพถงพอใจจถงจตาเปห็นตปองมสโครงการนสป ขถปนมา

๓. วบตถทุประสงคย
๓.๑ เพพสอเปห็นการสรปางความโปรสงใสในการใหปบรฏการสาธารณะการใหปบรฏการประชาชนใหปเกฏดความพถง

พอใจ
๓.๒ เพพสอเปห็นการสรปางจฏตสตานถกความตระหนบ กใหปแกสบทุคลากรผสปใหปบรฏการปฏฏบบตฏหนปาทสสในการใหปบรฏการ

โดยยถด
ประโยชนรสทุขของประชาชน

๓.๓ เพพสอเปห็นการปรบ บปรทุงและพบฒนางานดปานบรฏการใหปมสคทุณภาพและประสฏทธฏภาพ
๓.๔ เพพสอเปห็นการปป องกบนปบ ญหารปองเรสยนการททุจรฏตประพฤตฏมฏชอบในหนสวยงาน

๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต
การสตารวจความพถงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลจตานวน ๑ ครบ ปงตสอปส

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
พพปนทสสในเขตเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
๖.๑ ขออนทุมบตฏดตาเนฏนการตามโครงการ
๖.๒ ดตาเนฏนการสตารวจความพถงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรสปแบบทสสกตาหนด
๖.๓ สรทุปประมวลผลการส ตารวจความพถงพอใจ
๖.๔ ปฏดประกาศผลสตารวจความพถงพอใจใหปประชาชนทราบ
๖.๕ นตาผลการประเมฏนมาปรบ บปรทุงการทตางานดปานบรฏการสาธารณะเพพสอประโยชนรสทุขแกสประชาชน

๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
๔ ปส  (ปส งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
ไมสใชปงบประมาณ

๙. ผสปรบ บผฏดชอบ
สตานบ กปลบดเทศบาลเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
๑๐.๑ ผลผลฏตผลการสตารวจความพถงพอใจของประชาชนทสสมสตสอการบรฏหารงานของเทศบาลจตานวน ๑ 

ฉบบบ
๑๐.๒ ผลผลฏต

- ประชาชนผสปรบ บบรฏการมสความพถงพอใจไมสตตสากวสารปอยละ ๘๐
- การใหปบรฏการสาธารณะมสความโปรสงใสและเกฏดประโยชนรสสงสทุดแกสประชาชน

๑. ชมสอโครงการ/กฏจกรรม/มาตรการ : กฏจกรรมการใชปบบ ตรคฏวในการตฏดตสอราชการ
๒. หลบกการและเหตทุผล/ทปสมาของโครงการ

เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทเปห็นหนสวยงานบรฏหารราชการองครกรปกครองสสวนทปองถฏสนรสปแบบหนถส งทสส
มสอ ตานาจหนปาทสสในการจบดทตาบรฏการสาธารณะใหปแกสประชาชนในทปองถฏสนตามอตานาจหนปาทสสของเทศบาลทบ ปงทสสเปห็น
หนปาทสสตามพระราชบบญญบตฏเทศบาลพ.ศ.๒๔๙๖หนปาทสสตามพระราชบบญญบตฏกตาหนดแผนและขบ ปนตอนการกระจายอตา
นาจใหปแกสองครกรปกครองสสวนทปองถฏสนพ.ศ. ๒๕๔๒ และหนปาทสสตามกฎหมายอพสนทสสกตาหนดใหปเทศบาลมสหนปาทสสตปอง
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ทตาอสกมากมายในการใหปบรฏการสาธารณะแกสประชาชนผสปมาขอรบ บบรฏการตฏดตสอกบบหนสวยงานตสางๆของเทศบาลนบ ปน
มบกจะประสบปบ ญหาดปานการอตานวยความสะดวกอยสางเสมอภาคเปห็นธรรม
อบนเนพส องมาจากภารกฏจและผสปมาขอรบ บบรฏการเปห็นจตานวนมากซถสงเจปาหนปาทสสไมสสามารถใหปบรฏการไดปอยสางทบนทสวงทส
การตอบสนอง
ความตปองการเกฏดความลสาชปาไมสเปห็นธรรมและการใหปบรฏการไมสเปห็นระบบมสการลบดคฏวซถสงเปห็นชสองทางหนถส งในการ
ททุจรฏตประพฤตฏ
มฏชอบของเจปาหนปาทสสถพอเปห็นพฤตฏกรรมทสสไมสพถงประสงครทบ ปงผสปมาขอรบ บบรฏการและผสปใหปบรฏการสสงผลตสอมาตรฐานการ
ใหปบรฏการ
ภาครบ ฐเสพสอมประสฏทธฏภาพ

เพพสอใหปเปห็นไปตามพระราชบบญญบตฏเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทปายทสสกตาหนดใหปการปฏฏบบตฏงาน
ตามอตานาจ
หนปาทสสของเทศบาลตปองเปห็นไปเพพสอประโยชนรสทุขของประชาชนโดยใชปวฏธสการบรฏหารกฏจการบปานเมพองทสสดสและใหป
คตานถงถถงการมส
สสวนรสวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมฏนผลการปฏฏบบตฏงานและการเปฏดเผยขปอมสลขสาวสารอยสางโปรสงใส
ตามพระราช
กฤษฎสกาวสาดปวยหลบกเกณฑรและวฏธสการบรฏหารกฏจการบปานเมพองทสสดสพ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ทสสกตาหนดใหปการบรฏหาร
กฏจการ
บปานเมพองทสสดสไดปแกสการบรฏหารราชการเพพสอบรรลทุเปป าหมายโดยกสอใหปเกฏดประโยชนรสทุขแกสประชาชนมสประสฏทธฏภาพ
และเกฏด
ความคทุปมคสาในเชฏงภารกฏจของรบ ฐไมสมสขบ ปนตอนการปฏฏบบตฏงานเกฏดความจตาเปห็นและประชาชนไดปรบ บการอตานวยความ
สะดวกและ
ไดปรบ บการตอบสนองความตปองการทบ ปงนสป ตามพระราชบบญญบตฏการอตานวยความสะดวกในการพฏจารณาอนทุญาตของ
ทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘

ดบงนบ ปนเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทไดปมทุ สงเนปนทสสจะใหปบรฏการประชาชนแลปวเสรห็จในระยะเวลาทสสเหมาะ
สมใหปบรฏการโดยจบดลตาดบบกสอน– หลบงเพพสอเปห็นการสรปางความพถงพอใจและความทบดเทสยมกบนในการใหปบรฏการ
ประชาชนโดยไมสเลพอกปฏฏบบตฏจถงไดปจบดกฏจกรรมการใชปบบตรคฏวในการตฏดตสอราชการสตาหรบ บผสปมาตฏดตสอราชการ
๓. วบตถทุประสงคย

๓.๑ เพพสอสรปางกลไกในการปฏฏบบตฏราชการดปานการอตานวยความสะดวกความเสมอภาคเปห็นธรรมตสอผสปมารบ บ
บรฏการ

๓.๒ เพพสอใหปประชาชนผสปมาขอรบ บบรฏการไดปรบ บความสะดวกรวดเรห็วสามารถตอบสนองความตปองการของ
ประชาชน

๓.๓ เพพสอใหปประชาชนมสความพถงพอใจในการบรฏการทสสใหปและเกฏดความคทุปมคสาในการขอรบ บบรฏการ
๓.๔ เพพสอเปห็นเกราะปป องกบนในการปฏฏบบตฏหนปาทสสของเจปาหนปาทสสมฏใหปกระทตาการแสวงหาประโยชนรหรพอ

กระทตาการ
ประพฤตฏมฏชอบตสอตตาแหนสงหนปาทสสอบนเปห็นเหตทุแหสงการททุจรฏตตสอหนปาทสส

๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต
การจบดทตาบบตรคฏวในการใหปบรฏการแกสประชาชนทบ สวถถงเปห็นธรรม

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
สตานบ กงานเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
๖.๑ จบดทตาคตาสบ สงคณะทตางานเพพสอกตาหนดตบวบทุคลากรผสปรบ บผฏดชอบในการดสแลกตากบ บการใหปบรฏการ
๖.๒ ประชทุมชสปแจงแนวทางกตาหนดรสปแบบวฏธสการขบ ปนตอนการปฏฏบบตฏ
๖.๓ จบดทตาบบตรคฏวในรสปแบบตสางๆตามความจตาเปห็นและเหมาะสม
๖.๔ ปฏดประกาศประชาสบมพบนธรใหปประชาชนทราบถถงขบ ปนตอนการรบ บบรฏการบบตรคฏวและการใชปบรฏการตาม

ลตาดบบคฏว
๖.๕ จบดทตาแบบประเมฏนผลความพถงพอใจของผสปมาขอรบ บบรฏการ
๖.๖ สรทุปผลการใหปบรฏการตามแบบประเมฏนความพถงพอใจเปห็นรายสบปดาหร/รายเดพอนเพพสอนตามาปรบ บปรทุง

แกปไขการ
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ใหปบรฏการอยสางมสคทุณภาพ

๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
๔ ปส  (ปส งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
ไมสไดปเบฏกจสายงบประมาณ

๙. ผสปรบ บผฏดชอบ
ททุกสตานบ ก/กองของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
๑๐.๑ ผลผลฏตมสการใชปบบตรคฏวส ตาหรบ บใหปบรฏการแกสประชาชนตามลตาดบบกสอนหลบงส ตาหรบ บหนสวยงานทสสใหป

บรฏการ
๑๐.๒ ผลผลฏต

- ประชาชนมสความพถงพอใจในบรฏการทสสใหปไมสนปอยวสารปอยละ ๗๐ ของผสปมาขอรบ บบรฏการ
- การใหปบรฏการเกฏดความโปรสงใสลดขปอรปองเรสยนการททุจรฏตตสอหนปาทสส

๑. ชมสอโครงการ/กฏจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดบ บคทุณภาพการบรฏการประชาชน”
๒. หลบกการและเหตทุผล/ทปสมาของโครงการ

ดปวยประชาชนในพพปนทสสเขตเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทมสความหลากหลายทางวบฒนธรรมกลสาวไดปวสา
เปห็นสบงคมพหทุวบฒนธรรมเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทจถงไดปใหปความสตาคบญในการสรปางความเปห็นธรรม/ไมส
เลพอกปฏฏบบตฏในการใหปบรฏการสาธารณะ/บรฏการประชาชนใหปเกฏดขถปนในพพปนทสสมากทสสสทุดโดยนตาแนวทางตามหลบกการ
บรฏหารจบดการตามหลบกธรรมาภฏบาล (Good Governance) หรพอหลบกการบรฏหารกฏจการบปานเมพองทสสดสมา
ประยทุกตรใชปโดยเฉพาะหลบกความโปรสงใส(Transparency) และหลบกเสมอภาค (Equity) โดยไมสแบสงแยก
ดปานเพศถฏสนกตาหนดเชพปอชาตฏภาษาอายทุความพฏการสภาพทางกายภาพหรพอสทุขภาพสถานะของบทุคคลฐานะทาง
เศรษฐกฏจและสบงคมความเชพสอทางศาสนาการศถกษาการฝถกอบรมและอพสนๆสอดคลปองกบบมาตรา ๘ แหสงพระราช
กฤษฎสกาวสาดปวยหลบกเกณฑรและวฏธสการบรฏหารกฏจการบปานเมพองทสสดสพ.ศ. ๒๕๔๖ ทสสไดปกตาหนดใหปสสวนราชการจะตปอง
ดตาเนฏนการโดยถพอวสาประชาชนเปห็นศสนยรกลางทสสจะไดปรบ บการบรฏการจากรบ ฐและการปฏฏบบตฏภาคกฏจของสสวนราชการ
ตปองเปห็นไปโดยความซพสอสบตยรสทุจรฏตสามารถตรวจสอบไดป

ดบ งนบ ปนเพพสอใหปหนสวยงานมสการใชประบบหรพอเกณฑรทสสชบดเจนเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทจถงมสการนตา
เทคโนโลยสมาชสวยในการปฏฏบบตฏงานเพพสอลดการใชปดทุลยพฏนฏจของเจปาหนปาทสสมสการแสดงขบ ปนตอนการใหปบรฏการแกส
ประชาชนอยสางชบดเจนมสระบบการปป องกบนหรพอการตรวจสอบเพพสอปป องกบนการละเวปนการปฏฏบบตฏหนปาทสสในการใหป
บรฏการรวมถถงการอตานวยความสะดวกและการตอบสนองความตปองการของประชาชนเพพสอใหปเกฏดความพถงพอใจแกส
ประชาชนโดยทบดเทสยมกบนและไมสเลพอกปฏฏบบตฏซถสงจะชสวยใหปการบรฏการของหนสวยงานมสความเปห็นธรรมโปรสงใสยฏสงขถปน

๓. วบตถทุประสงคย
๓.๑ เพพสอใหปเจปาหนปาทสสผส ปปฏฏบบตฏงานในภารกฏจตามทสสกฎหมายกตาหนดของหนสวยงานใหปบรฏการอยสางมสความ

เปห็นธรรมและ
ไมสเลพอกปฏฏบบตฏ

๓.๒ เพพสอใหปประชาชนผสปมารบ บบรฏการเกฏดความพถงพอใจตสอคทุณภาพการใหปบรฏการ

๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต
ความพถงพอใจเฉลสสยของประชาชนผสปรบ บบรฏการรปอยละ ๘๐

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
๖.๑ จบดใหปมสระบบเกณฑรหรพอเครพสองมพอการปฏฏบบตฏงานทสสมสความเปห็นธรรม/ไมสเลพอกปฏฏบบตฏเปห็นมาตรฐาน

เดสยวกบน
โปรสงใสและมสประสฏทธฏภาพไดปแกสระบบบบตรคฏวในการใหปบรฏการระบบการใหปบรฏการออนไลนรเปห็นตปน
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๖.๒ จบดใหปมสการแสดงขบ ปนตอนการปฏฏบบตฏงานอบตราคสาบรฏการ (ถปามส) และระยะเวลาทสสใชปในการดตาเนฏนการ
ใหป
ผสปใชปบรฏการหรพอผสปมสสสวนไดปสสวนเสสยทราบอยสางชบดเจน

๖.๓ จบดใหปมสระบบการปป องกบนหรพอการตรวจสอบเพพสอปป องกบนการละเวปนการปฏฏบบตฏหนปาทสสไดปแกสจบดใหปมส
กลปองวงจรปฏด
ภายในสถานทสสใหปบรฏการ

๖.๔ จบดใหปมสสถานทสสส ตาหรบ บผสปสสงอายทุและผสปพฏการโดยไมสเลพอกปฏฏบบตฏไดปแกสทางลาดชบนหปองนตปาส ตาหรบ บผสป
พฏการ

๖.๕ จบดใหปมสปป ายสามภาษาไดปแกสภาษาไทยภาษาอบ งกฤษภาษากบมพสชา
๖.๖ มสการนตาระบบออนไลนรซอฟตรแวรรสกอรรคารรดสมารรทบบ๊อกซร (Scorecard Smart Box) มา

ประยทุกตรใชปในการประเมฏนผลการใหปบรฏการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)

๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
ปส งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
ไมสไดปเบฏกจสายงบประมาณ

๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ
สตานบ กปลบดเทศบาลเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
กองคลบงเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
กองสาธารณสทุขและสฏสงแวดลปอมเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
กองชสางเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
กองการศถกษาเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
รปอยละความพถงพอใจของประชาชนผสปรบ บบรฏการ

๒.๓ มาตรการการใชปดทุลยพฏนฏ จและใชปอตานาจหนป าทปสใหปเปป นไปตามหลบกการบรฏหารกฏจการบปานเมมองทปสดป
๒.๓.๑ มปการจบดทตาแผนภสมฏขบ ปนตอนและระยะเวลาการดตาเนฏนการเกปสยวกบ บการบรฏการประชาชน
รายละเอปยดทปส เกปสยวขปองในแตสละขบ ปนตอนเปฏ ดเผย ณ ทปสทตาการและในระบบเครมอขสายสารสนเทศของ
องคยกร
ปกครองสสวนทปองถฏสน
๑. ชมสอโครงการ : กฏจกรรมการลดขบ ปนตอนการปฏฏบบ ตฏงาน
๒. หลบกการและเหตทุผล

พระราชกฤษฎสกาวสาดปวยหลบกการบรฏหารจบดการบปานเมพองทสสดสพ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กตาหนดใหปองครกร
ปกครองสสวน
ทปองถฏสนจบดทตาหลบกเกณฑรการบรฏหารกฏจการบปานเมพองทสดสโดยอยสางนปอยตปองมสหลบกเกณฑรเกสสยวกบบการลดขบ ปนตอน
การปฏฏบบตฏงาน
การอตานวยความสะดวกและตอบสนองความตปองการของประชาชนตลอดจนจบดใหปมสการรบ บฟบ งและสตารวจความคฏด
เหห็นของ
ประชาชนผสปรบ บบรฏการเพพสอปรบ บปรทุงการบรฏหารงานใหปสอดคลปองกบบความตปองการของประชาชนมากทสสสทุดประกอบ
กบบในปสทสส
ผสานมาไดปมสการประเมฏนองครกรปกครองสสวนทปองถฏสนทสสมสการบรฏหารจบดการทสสดสและไดปดตาเนฏนการตามโครงการดบ ง
กลสาวอยสาง
ตสอเนพส องททุกปสนบ ปน

เพพสอใหปการประเมฏนบรฏหารจบดการบปานเมพองทสสดสเปห็นไปดปวยความเรสยบรปอยเกฏดประโยชนรสทุขตสอประชาชน
เกฏด
ผลสบมฤทธฏรตสอภารกฏจขององครกรมสประสฏทธฏภาพและความคทุปมคสาสามารถลดขบ ปนตอนการปฏฏบบตฏงานและตอบสนอง
ความตปองการ
ของประชาชนไดปอยสางแทปจรฏงหรพออยสางนปอยมสผลการประเมฏนไมสตตสากวสาปสทสสผสานมาเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
จถงไดปจบดทตาโครงการปรบ บปรทุงกระบวนการทตางานหรพอลดขบ ปนตอนการทตางานหรพอการบรฏการเพพสอตอบสนองความ
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ตปองการของประชาชนโดยยถดกรอบแนวทางการพบฒนาการบรฏหารจบดการทสสดสขององครกรปกครองสสวนทปองถฏสนและ
อตานาจหนปาทสสของเทศบาลตามกฎหมายเปห็นสตาคบญ

๓. วบตถทุประสงคย
๓.๑ เพพสอลดขบ ปนตอนในการปฏฏบบตฏงานการบรฏการประชาชน
๓.๒ เพพสออตานวยความสะดวกและตอบสนองความตปองการของประชาชน
๓.๓ เพพสอรบ บฟบ งและสตารวจความคฏดเหห็นของประชาชนผสปรบ บบรฏการ
๓.๔ เพพสอปรบ บปรทุงและเพฏสมประสฏทธฏภาพในการใหปบรฏการประชาชน

๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต
๔.๑ เพพสอลดขบ ปนตอนในการทตางานของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทใหปสบ ปนลง
๔.๒ ประชาชนในพพปนทสสเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
๔.๓ ประชาชนนอกพพปนทสสและประชาชนทบ สวไป
๔.๔ พนบ กงานและเจปาหนปาทสสของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
๔.๕ ผสปบบงคบบบบญชามอบอตานาจการตบดสฏนใจเกสสยวกบบการสบ สงการอนทุญาตการอนทุมบตฏและการปฏฏบบตฏราชการ

ใดๆไปสส ส
ผสปใตปบบงคบบบบญชาซถสงมสหนปาทสสรบ บผฏดชอบในการดตาเนฏนการเรพสองนบ ปนโดยตรง

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทอตาเภอบปานกรวด  จบงหวบดบทุรสรบ มยร

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
๖.๑ แตสงตบ ปงคณะกรรมการปรบ บปรทุงขบ ปนตอนและระยะเวลาการปฏฏบบตฏราชการ
๖.๒ ประชทุมคณะกรรมการเพพสอส ตารวจงานบรฏการทสสองครกรปกครองสสวนทปองถฏสนตปองปฏฏบบตฏปรบ บปรทุงขบ ปน

ตอนและ
ระยะเวลาในการใหปบรฏการทสสสามารถปฏฏบบตฏไดปจรฏงและพฏจารณางานในภารกฏจวสาเรพสองใดทสสผสปบบงคบบบบญชาสามารถ
มอบอตานาจการ
ตบดสฏนใจเกสสยวกบบการสบ สงการอนทุญาตการอนทุมบตฏหรพอการปฏฏบบตฏราชการใดๆใหปแกสผสปใตปบบงคบบบบญชา

๖.๓ ประกาศลดขบ ปนตอนและระยะเวลาการปฏฏบบตฏราชการและประกาศกระบวนงานบรฏการประชาชนทสส
นายกเทศมนตรสมอบอตานาจใหปรองนายกเทศมนตรสหรพอปลบดเทศบาลใหปประชาชนทราบโดยทบ สวไปพรปอมทบ ปงจบดทตา
แผนภสมฏแสดง
ขบ ปนตอนและระยะเวลาการปฏฏบบตฏราชการใหปประชาชนทราบ

๖.๔ มสระบบการรบ บฟบ งขปอรปองเรสยนหรพอมสการสอบถามจากภาคประชาชนและนตาผลดบงกลสาวมาปรบ บปรทุง
การปฏฏบบตฏ
ราชการ

๖.๕ รายงานผลการปฏฏบบตฏงานความคฏดเหห็นและอทุปสรรคตสางๆใหปนายกเทศมนตรสและผสปบรฏหารทราบ

๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
๔ปส (ปส งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
ไมสใชปงบประมาณ

๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ
ททุกสตานบ ก/กองในเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
๑๐.๑ ประชาชนไดปรบ บความสะดวกรวดเรห็วในการตฏดตสอขอรบ บบรฏการและมสความพถงพอใจในการใหปบรฏการ

ของ
เจปาหนปาทสส
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๑๐.๒ การปฏฏบบตฏราชการมสความคลสองตบวและบทุคลากรมสความกระตพอรพอรปนในการปฏฏบบตฏงาน
๑๐.๓ การปฏฏบบตฏราชการมสความสอดคลปองกบบนโยบายปฏฏรสประบบราชการ
๑๐.๔ ทตาใหปภาพลบกษณรของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท  เปลสสยนไปในทฏศทางทสสดสขถปนและทตาใหป

ประชาชนมสความศรบ ทธาตสอคณะผสปบรฏหารมากยฏสงขถปน

๑. ชมสอโครงการ : โครงการลดขบ ปนตอนและระยะเวลาการปฏฏบบ ตฏราชการ
๒. หลบกการและเหตทุผล

ในมาตรา ๓/๑ แหสงพระราชบบญญบตฏระเบสยบบรฏหารราชการแผสนดฏน (ฉบบบทสส ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซถสงเปห็น
กฎหมายทสสเปห็น
ทสสมาของการปฏฏรสประบบราชการเพพสอวางกรอบแนวทางการบรฏหารราชการไวปวสา “การบรฏหารราชการตปองเปห็นไป
เพพสอประโยชนร
สทุขของประชาชนเกฏดผลสบมฤทธฏรตสอภารกฏจของรบ ฐความมสประสฏทธฏภาพความคทุปมคสาในเชฏงภารกฏจแหสงรบ ฐการลดขบ ปน
ตอนการ
ปฏฏบบตฏงานการลดภารกฏจและยทุบเลฏกหนสวยงานทสสไมสจ ตาเปห็นการกระจายอตานาจตบดสฏนใจการอตานวยความสะดวกและ
ตอบสนอง
ความตปองการของประชาชน” และเพพสอใหปการดตาเนฏนการดบ งกลสาวเปห็นไปตามกรอบรวมทบ ปงทฏศทางและแนวทางการ
บรฏหาร
ราชการดบ งกลสาวจถงไดปมสการประกาศใชปพระราชกฤษฎสกาวสาดปวยหลบกเกณฑรและวฏธสการบรฏหารกฏจการบปานเมพองทสส
ดสพ.ศ. ๒๕๔๖
โดยกตาหนดใหปองครกรปกครองสสวนทปองถฏสนจบดทตาหลบกเกณฑรการบรฏหารกฏจการบปานเมพองทสสดสตามแนวทางพระราช
กฤษฎสกานสป โดย
อยสางนปอยตปองมสหลบกเกณฑรเกสสยวกบบการลดขบ ปนตอนการปฏฏบบตฏงานและการอตานวยความสะดวกในการตอบสนอง
ตสอความ
ตปองการของประชาชน

เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทเปห็นองครกรปกครองสสวนทปองถฏสนรสปแบบหนถส งปฏฏบบตฏงานตามอตานาจ
หนปาทสสของเทศบาลตปองเปห็นไปเพพสอประโยชนรสทุขของประชาชนดบงนบ ปนงานใหปบรฏการจถงเปห็นงานบรฏการแบบหนถส งของ
ระบบการบรฏการสาธารณะทสสผสปบรฏหารและพนบ กงานททุกทสานจะตปองรสวมกบนปรบ บปรทุงและแกปไขกระบวนการทตางาน
เพพสอสามารถตอบสนองความตปองการของประชาชนไดปมากทสสสทุดเมพสอประชาชนมารบ บบรฏการแลปวเกฏดความประทบบใจ
และพถงพอใจรวมถถงการลดขบ ปนตอนและระยะเวลาการปฏฏบบตฏราชการทตาใหปเกฏดความรวดเรห็วในการตอบสนองความ
ตปองการของประชาชนอตานวยความสะดวกเพพสองานบรฏการทสสมสคทุณภาพทบ สวถถงและแกปไขปบ ญหาตสางๆทสสเกฏดขถปนในเขต
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทใหปกบบประชาชนไดปอยสางมสประสฏทธฏภาพและประสฏทธฏผล

๓. วบตถทุประสงคย
๓.๑ เพพสอใหปประชาชนไดปรบ บการบรฏการไดปอยสางสะดวกรวดเรห็วและถสกตปอง
๓.๒ เพพสอใหปสามารถตรวจสอบความตปองการของประชาชนรบ บรสปสภาพปบ ญหาและแกปไขปบ ญหาทสสเกฏดขถปนไดป
๓.๓ เพพสอปรบ บทบศนคตฏวฏธสคฏดวฏธสการทตางานของบทุคลากรใหปคตานถงถถงผลลบพธรในดปานการบรฏการประชาชนผสป

มาตฏดตสอ
ขอรบ บบรฏการ

๓.๔ เพพสอใหปการปฏฏบบตฏราชการมสมาตรฐานการบรฏการสาธารณะทสสชบดเจนมสความโปรสงใสสามารถวบดผลการ
ดตาเนฏนงาน
ไดป

๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต
ประชาชนในเขตเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทและผสปทสสมาตฏดตสอราชการกบบเทศบาลตตาบลตลาดนฏคม

ปราสาท

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
สตานบ กงานเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
๖.๑ จบดทตาโครงการเพพสอขออนทุมบตฏ
๖.๒ จบดใหปมสการประชทุมคณะทตางานปรบ บปรทุงขบ ปนตอนและระยะเวลาการปฏฏบบตฏราชการ
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๖.๓ จบดทตาประกาศกระบวนงานบรฏการปรบ บลดระยะเวลาการปฏฏบบตฏราชการและประกาศใหปประชาชน
ทราบโดยทบ สวกบน

๖.๔ ดตาเนฏนการจบดทตากฏจกรรมอตานวยความสะดวกแกสประชาชน
๖.๔.๑ ปรบ บปรทุงแผนผบงกตาหนดผสปรบ บผฏดชอบใหปเปห็นปบ จจทุบบน
๖.๔.๒ ปรบ บปรทุงปป ายแสดงขบ ปนตอนและระยะเวลาการใหปบรฏการแกสประชาชน
๖.๔.๓ จบดทตาเอกสาร/แผสนพบบประชาสบมพบนธรเผยแพรสขปอมสลขสาวสารตสางๆ
๖.๔.๔ จบดใหปมสกลสอง/ตสปรบ บความคฏดเหห็นของประชาชน
๖.๔.๕ จบดทตา/เตรสยมแบบฟอรรมคตารปองตสางๆพรปอมตบวอยสางการกรอกแบบฟอรรมททุกงานบรฏการ
๖.๔.๖ จบดทตาคตาสบ สงการใหปบรฏการประชาชนนอกเวลาราชการโดยจบดใหปมสการใหปบรฏการแกส

ประชาชนทบ ปงเวลา
ทตาการชสวงพบกกลางวบนและในวบนหยทุดราชการ

๖.๔.๗ การมอบอตานาจการตบดสฏนใจการอนทุญาตการอนทุมบตฏการรบ กษาราชการแทน
๖.๕ มสการสตารวจความพถงพอใจของประชาชนตสอการใหปบรฏการ
๖.๖ มสการตฏดตามประเมฏนผลโครงการลดขบ ปนตอนและระยะเวลาการใหปบรฏการเพพสอนตาจทุดบกพรสองในการ

จบดทตา
โครงการมาปรบ บปรทุงแกปไขวฏธสการขบ ปนตอนหรพอระยะเวลาในการใหปบรฏการใหปดสยฏสงขถปนอยสางมสประสฏทธฏภาพและ
ประสฏทธฏผลตสอไป

๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
ตลอดปส งบประมาณ

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
งบประมาณรายจสายประจตาปสพ.ศ. ๒๕๖๑

๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ
สตานบ กปลบดเทศบาลกองคลบงกองชสางกองสาธารณสทุขและสฏสงแวดลปอม กองการศถกษา  เทศบาลตตาบลตลาด

นฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
๑๐.๑ ประชาชนไดปรบ บการบรฏการไดปอยสางสะดวกรวดเรห็วและถสกตปอง
๑๐.๒ สามารถตรวจสอบความตปองการของประชาชนรบ บรสปสภาพปบ ญหาและแกปไขปบ ญหาทสสเกฏดขถปนไดป
๑๐.๓ มสทบศนคตฏวฏธสคฏดวฏธสการทตางานของบทุคลากรคตานถงถถงผลลบพธรในดปานการบรฏการประชาชนผสปมาตฏดตสอ

ขอรบ บ
บรฏการ

๑๐.๔ การปฏฏบบตฏราชการมสมาตรฐานการบรฏการสาธารณะทสสชบดเจนมสความโปรสงใสสามารถวบดผลการ
ดตาเนฏนงานไดป

๒.๓.๒ มปการกระจายอตานาจการตบดสฏนใจเกปสยวกบบการสบ สงอนทุ ญาตอนทุมบ ตฏปฏฏบบ ตฏราชการแทนหรมอการ
ดตาเนฏนการอมสนใดของผสปมปอตานาจในองคยกรปกครองสสวนทปองถฏสน
๑. ชมสอโครงการ : มาตรการมอบอตานาจของนายกเทศมนตรป
๒. หลบกการและเหตทุผล

ตามพระราชบบญญบตฏเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ และทสสแกปไขเพฏสมเตฏมไดปบบญญบตฏเกสสยวกบบอตานาจหนปาทสสของนายก
เทศมนตรสไวป
หลายเรพสองหลายประการรวมทบ ปงมสกฎหมายอพสนอสกหลายฉบบบทสสบบญญบตฏอตานาจหนปาทสสของนายกเทศมนตรสเอาไวปการทสส
นายกเทศมนตรสจะดตาเนฏนการในเรพสองตสางๆเพสยงผสปเดสยวกห็อาจทตาใหปเกฏดชสองวสางในการประพฤตฏมฏชอบในขบ ปนตอน
ตสางๆเกฏดขถปน
ไดปดบ งนบ ปนเพพสอเปห็นการแกปไขปบ ญหาตสางๆทสสอาจเกฏดขถปนเทศบาลจถงไดปกตาหนดมาตรการใหปมสการมอบอตานาจของนายก
เทศมนตรส
ใหปรองนายกเทศมนตรสปลบดเทศบาลไดปปฏฏบบตฏราชการแทนนายกเทศมนตรส

๓. วบตถทุประสงคย
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๓.๑ เพพสอใหปการใชปดทุลยพฏนฏจตสางๆของฝส ายบรฏหารเปห็นไปโดยรอบคอบตามหลบกการบรฏหารกฏจการบปาน
เมพองทสสดส

๓.๒ เพพสอใหปเปห็นการปป องกบนการททุจรฏตคอรรรบ ปชบนของเจปาหนปาทสส

๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต
มสการมอบอตานาจอยสางนปอยจตานวน ๕ เรพสอง

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
๖.๑ รวบรวมภารกฏจทสสอยส สในอตานาจของนายกเทศมนตรสเสนอนายกเทศมนตรสพฏจารณา
๖.๒ ออกคตาสบ สงมอบหมายหนปาทสสของนายกเทศมนตรสใหปรองนายกเทศมนตรสปลบดเทศบาลและหบวหนปาสสวน

ราชการ
ปฏฏบบตฏราชการแทน

๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
๔ปส (ปส งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
ไมสใชปงบประมาณ

๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ
สตานบ กปลบดเทศบาลเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
รปอยละ ๘๐ ของเปป าหมายดตาเนฏนการแลปวเสรห็จ

๑. ชมสอโครงการ : มาตรการ มอบอตานาจเจปาพนบ กงานทปองถฏสนตามพระราชบบญญบตฏควบคทุมอาคารพ.ศ. 
๒๕๒๒
๒. หลบกการและเหตทุผล

ตามพระราชบบญญบตฏควบคทุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ ไดปบบญญบตฏกตาหนดอตานาจหนปาทสสของนายกเทศมนตรสใน
ฐานะเจปา
พนบ กงานทปองถฏสนไวปหลายประการทบ ปงการอนทุญาตกสอสรปางอาคารรพปอถอนอาคารตสอเตฏมดบดแปลงอาคารเปห็นตปนซถสง
ลปวนแตสเกสสยวขปองกบบสฏทธฏหนปาทสสและเสรสภาพของประชาชนการทสสจะใชปอตานาจอยส สกบ บนายกเทศมนตรสกห็อาจเปห็นผล
ใหปการบรฏการประชาชนเกฏดความลสาชปาและอาจเปห็นชสองวสางทสสทตาใหปเกฏดการททุจรฏตขถปนมาไดปดบ งนบ ปนจถงไดปกตาหนด
มาตรฐานการมอบอตานาจเจปาพนบ กงานทปองถฏสนตามพระราชบบญญบตฏควบคทุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒

๓. วบตถทุประสงคย
๓.๑ เพพสอใหปการใชปดทุลยพฏนฏจของเจปาพนบ กงานทปองถฏสนตามพระราชบบญญบตฏควบคทุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ เปห็น

ไปอยสาง
รอบคอบ

๓.๒ เพพสอปป องกบนการททุจรฏตคอรรรบ ปชบนของเจปาหนปาทสส

๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต
คตาสบ สงนายกเทศมนตรสมอบอตานาจเจปาพนบ กงานทปองถฏสนตามพระราชบบญญบตฏควบคทุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ ใหป

กบบรอง
นายกเทศมนตรส

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๖. วฏธปดตาเนฏนการ

แผนปฏฏบบตฏการปป องกบนการททุจรฏตสสสปส (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท         
หนปา 45



เสนอคตาสบ สงเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทมอบอตานาจเจปาพนบ กงานทปองถฏสนใหปรองนายกเทศมนตรสเปห็นผสป
ปฏฏบบตฏราชการแทนนายกเทศมนตรสในการใชปอตานาจเจปาพนบ กงานทปองถฏสนตามพระราชบบญญบตฏควบคทุมอาคารพ.ศ. 
๒๕๒๒

๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
๔ปส (ปส งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
ไมสใชปงบประมาณ

๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ
กองชสางเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
มสการออกคตาสบ สงมอบอตานาจนายกเทศมนตรสในฐานะเจปาพนบ กงานทปองถฏสนตามพระราชบบญญบตฏควบคทุมอา

คารพ.ศ. ๒๕๒๒

๑. ชมสอโครงการ : มาตรการการออกคตาสบ สงมอบหมายของนายกเทศมนตรป   ปลบดเทศบาล  และหบ วหนป า
สสวนราชการ
๒. หลบกการและเหตทุผล

เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทเปห็นหนสวยงานบรฏหารราชการองครกรปกครองสสวนทปองถฏสนรสปแบบหนถส งทสส
มสอ ตานาจหนปาทสสในการจบดทตาบรฏการสาธารณะใหปแกสประชาชนในทปองถฏสนตามอตานาจหนปาทสสของเทศบาลทบ ปงทสสเปห็น
หนปาทสสตามพระราชบบญญบตฏเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖หนปาทสสตามพระราชบบญญบตฏกตาหนดแผนและขบ ปนตอนการกระจายอตา
นาจใหปแกสองครกรปกครองสสวนทปองถฏสนพ.ศ. ๒๕๔๒ และหนปาทสสตามกฎหมายอพสนทสสกตาหนดใหปเทศบาลมสหนปาทสสตปอง
ทตาอสกมากมายในการใหปบรฏการสาธารณะแกสประชาชนผสปมารบ บบรฏการตฏดตสอกบบหนสวยงานตสางๆของเทศบาลนบ ปนมบก
จะประสบปบ ญหาดปานการอตานวยความสะดวกในการตฏดตสอราชการเนพส องจาก
ภารกฏจมสมากมายไปรวมอยส สกบ บฝส ายบรฏหารไมสมสการกระจายอตานาจหรพอมอบหมายอตานาจหนปาทสสในการสบ สงการอนทุมบตฏ
อนทุญาต
ไปยบงหบวหนปาหนสวยงานระดบบสตานบ กกองตสางๆซถสงเปห็นอทุปสรรคอยสางยฏสงตสอการใหปบรฏการทตาใหปการบรฏการเกฏดความ
ลสาชปาประชาชนไมสไดปรบ บความสะดวกอบนอาจเปห็นสาเหตทุหนถส งของการกระทตาการททุจรฏตประพฤตฏมฏชอบในการปฏฏบบตฏ
ราชการของ
เจปาหนปาทสสสสงผลใหประบบการใหปบรฏการภาครบ ฐเสพสอมประสฏทธฏภาพ

เพพสอใหปเปห็นไปตามพระราชบบญญบตฏเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทปายทสสกตาหนดใหปการปฏฏบบตฏงาน
ตามอตานาจ
หนปาทสสของเทศบาลตปองเปห็นไปเพพสอประโยชนรสทุขของประชาชนโดยใชปวฏธสการบรฏหารกฏจการบปานเมพองทสสดสตามพระราช
กฤษฎสกา
วสาดปวยหลบกเกณฑรและวฏธสการบรฏหารกฏจการบปานเมพองทสดสพ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ทสสกตาหนดใหปการ
บรฏหาร
ราชการเพพสอใหปเกฏดประโยชนรสทุขของประชาชนและเกฏดผลสบมฤทธฏรตสอภารกฏจของรบ ฐไมสมสขบ ปนตอนการปฏฏบบตฏงานเกฏน
ความจตาเปห็น
ประชาชนไดปรบ บการอตานวยความสะดวกและไดปรบ บการตอบสนองความตปองการการบรฏหารงานมสประสฏทธฏภาพคทุปมคสา
ตาม
พระราชบบญญบตฏเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘(๒) เตรสทสสกตาหนดใหปนายกเทศมนตรสมสอตานาจหนปาทสสในการสบ สง
อนทุญาตและ
อนทุมบตฏเกสสยวกบบราชการของเทศบาลมาตรา ๔๘ สบตตรสกตาหนดใหปนายกเทศมนตรสควบคทุมและรบ บผฏดชอบในการ
บรฏหารกฏจการ
ของเทศบาลและเปห็นผสปบบงคบบบบญชาพนบ กงานเทศบาลและลสกจปางของเทศบาลมาตรา ๔๘ วสสตฏนายกเทศมนตรสมส
อตานาจ
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มอบหมายการปฏฏบบตฏราชการใหปแกสรองนายกเทศมนตรสทสสไดปรบ บแตสงตบ ปงในการสบ สงหรพอการปฏฏบบตฏราชการของนายก
เทศมนตรสไดป
มาตรา ๔๘ เอกสนวสสตฏกตาหนดใหปปลบดเทศบาลเปห็นผสปบบงคบบบบญชาพนบ กงานเทศบาลและลสกจปางเทศบาลรองจาก
นายกเทศมนตรส
และรบ บผฏดชอบควบคทุมดสแลราชการประจตาของเทศบาลใหปเปห็นไปตามนโยบายและมสอตานาจหนปาทสสอพสนตามทสสมส
กฎหมายกตาหนด
หรพอตามทสสนายกเทศมนตรสมอบหมายประกอบกบบประกาศคณะกรรมการพนบ กงานเทศบาลจบ งหวบดบทุรสรบ มยรเรพสอง
หลบกเกณฑรและ
เงพสอนไขเกสสยวกบบการบรฏหารงานบทุคคลของเทศบาลจบ งหวบดบทุรสรบ มยร

ดบ งนบ ปนเพพสอใหปการบรฏหารราชการเปห็นไปตามหลบกการบรฏหารกฏจการบปานเมพองทสสดสตอบสนองความตปองการ
ของ
ประชาชนลดขบ ปนตอนการใหปบรฏการและไมสสรปางเงพสอนไขขบ ปนตอนทสสมสความยทุ สงยากจถงจตาเปห็นตปองมสมาตรการการมอบ
หมายอตานาจ
หนปาทสสของเทศบาลขถปน

๓. วบตถทุประสงคย
๓.๑ เพพสอเปห็นการลดขบ ปนตอนการใหปบรฏการประชาชนใหปไดปรบ บความสะดวกรวดเรห็วเปห็นธรรมตอบสนอง

ความตปองการ
ของประชาชน

๓.๒ เพพสอใหปประชาชนมสความพถงพอใจในการใหปบรฏการจากหนสวยงาน
๓.๓ เพพสอเปห็นการกระจายอตานาจการตบดสฏนใจในการสบ สงอนทุญาตอนทุมบตฏของผสปบรฏหารททุกระดบบ
๓.๔ เพพสอปป องกบนการผสกขาดอตานาจหนปาทสสในการใชปดทุลยพฏนฏจอบนอาจเปห็นเหตทุแหสงการททุจรฏตและประพฤตฏ

มฏชอบใน
ตตาแหนสงหนปาทสสราชการ

๔. เปป าหมาย
จบดทตาคตาสบ สงมอบหมายงานของนายกเทศมนตรสปลบดเทศบาลและหบวหนปาสสวนราชการจตานวน ๓ฉบบบ

ประกอบดปวย
นายกเทศมนตรสมอบหมายใหปรองนายกเทศมนตรสนายกเทศมนตรสมอบหมายใหปปลบดเทศบาลและปลบดเทศบาล
มอบหมายใหปหบวหนปาสสวนราชการ

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
สตานบ กงานเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
๖.๑ ออกคตาสบ สงมอบหมายงานในการสบ สงอนทุญาตอนทุมบตฏตามกฎหมายระเบสยบฯขปอบบงคบบและหนบ งสพอสบ สงการ
๖.๒ จบดทตาหนบ งสพอแจปงเวสยนใหปททุกสสวนราชการและผสปรบ บมอบอตานาจใหปปฏฏบบตฏราชการแทนรบ บทราบและถพอ

ปฏฏบบตฏ
๖.๓ จบดทตาประกาศประชาสบมพบนธรใหปประชาชนทราบ
๖.๔ ใหปผสปรบ บมอบหมายงานตามคตาสบ สงรายงานผลการปฏฏบบตฏงานตามคตาสบ สงทสสไดปรบ บมอบหมายในททุกเดพอน

๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
๔ปส (ปส งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
ไมสใชปงบประมาณ

๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ
หบวหนปาส ตานบ กปลบดเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
๑๐.๑ ผลผลฏต
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มสคตาสบ สงมอบหมายงานใหปผสปทสสเกสสยวขปองปฏฏบบตฏราชการแทนจตานวนไมสนปอยกวสา๓ฉบบบ
๑๐.๒ ผลลบพธร

- ประชาชนมสความพถงพอใจในบรฏการทสสไดปรบ บอยส สในระดบบดส
- ประชาชนไดปรบ บความสะดวกและลดการผสกขาดอตานาจหนปาทสสอบนเปห็นชสองทางแหสงการททุจรฏต

๒.๔ การเชฏดชสเกปยรตฏแกสหนสวยงาน/บทุคคลในการดตาเนฏนกฏจการการประพฤตฏปฏฏบบ ตฏตนใหปเปป นทปส
ประจบกษย
๒.๔.๑ ยกยสองเชฏดชสเกปยรตฏทปสมปความซมสอสบตยยสทุจรฏตมปคทุณธรรมจรฏยธรรม
๑. ชมสอโครงการ : โครงการพสอ – แมสดปเดสน
๒. หลบกการและเหตทุผล

เนพส องในวโรกาส ๕ ธบนวาคมของททุกปส เปห็นวบนคลปายวบนเฉลฏมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเดห็จพระปรมฏ
นทรมหาภสมฏ พลอดทุลยเดช บรมนาถบพฏตรเปห็นวบนพสอแหสงชาตฏและในวโรกาส ๑๒ สฏงหาคมของททุกปส เปห็นวบนเฉลฏม
พระชนมพรรษาสมเดห็จพระนางเจปาฯพระบรมราชฏนสนาถเปห็นวบนแมสแหสงชาตฏซถสงเทศบาลไดปกตาหนดเปห็นนโยบายใน
การจบดงานวบนพสอวบนแมสแหสงชาตฏเปห็นประจตาททุกปส ตฏดตสอกบนมาเพพสอเทฏดทสนพระมหากรทุณาธฏคทุณทสสทรงมสตสอพสกนฏกร
ชาวไทยอยสางนานบ ปการพระองครทรงเปห็นพสอและแมสของปวงชนชาวไทยทสสเปสส ยมลปนดปวยพระเมตตาทรงหสวงใยอยสาง
หาทสสเปรสยบมฏไดปและเปห็นการเผยแพรสพระคทุณของพสอและแมสทสสมสตสอครอบครบ วสบงคมและประเทศชาตฏ

เพพสอใหปเปห็นไปตามพระราชบบญญบตฏเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๗) ทสสกตาหนดใหปเทศบาลมสหนปาทสสสสง
เสรฏมการ
พบฒนาเดห็กสตรสเยาวชนผสปสสงอายทุและคนพฏการประกอบกบบเทศบาลมสแนวทางในการปฏฏบบตฏงานใหปสอดคลปองกบบ
สตานบ กงาน
คณะกรรมการปป องกบนและปราบปรามการททุจรฏตแหสงชาตฏการบรฏหารราชการเพพสอปป องกบนการททุจรฏตในการเชฏดชส
เกสยรตฏแกส
หนสวยงาน/บทุคคลในการดตาเนฏนกฏจการการประพฤตฏตนใหปเปห็นทสสประจบกษรโดยการยกยสองเชฏดชสเกสยรตฏผสปทสสมสความ
ซพสอสบตยรสทุจรฏต
มสคทุณธรรมจรฏยธรรมยกยสองเชฏดชสเกสยรตฏผสปทสสใหปความชสวยเหลพอกฏจการสาธารณะของทปองถฏสน

ดบ งนบ ปนเทศบาลจถงไดปจบดกฏจกรรมวบนพสอวบนแมสแหสงชาตฏคพอการคบดเลพอกพสอและแมสดสเดสนในพพปนทสสเทศบาล
เพพสอมอบโลส
ประกาศเกสยรตฏคทุณฯเปห็นการสรปางแบบฉบบบทสสดสใหปปรากฏแกสสาธารณชนและใหปสบงคมไดปตระหนบ กถถงหนปาทสสอบน
สตาคบญยฏสงของพสอ
และแมสทสสส ตาคบญเพพสอเปห็นแบบอยสางทสสดสของคนในชทุมชนตสอไป

๓. วบตถทุประสงคย
๓.๑ เพพสอยกยสองเชฏดชสเกสยรตฏแกสพสอแมสผสปมสความซพสอสบตยรสทุจรฏตตบ ปงมบ สนอยส สในหลบกคทุณธรรมจรฏยธรรม
๓.๒ เพพสอใหปพสอแมสทสสไดปรบ บการคบดเลพอกไดปเปห็นแบบอยสางทสสดสแกสบทุตรธฏดาและสบงคมสพบไป

๔. เปป าหมาย
จบดพฏธสมอบโลสประกาศเกสยรตฏคทุณแกสพสอแมสดสเดสนจตานวน ๒ ครบ ปง/ปสครบ ปงละ๑๐ คน

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
สตานบ กงานเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
๖.๑ จบดทตาประกาศกตาหนดหลบกเกณฑรและวฏธสการคบดเลพอกพสอแมสดสเดสนทสสมสคทุณสมบบตฏทสสจะไดปรบ บการคบด

เลพอกใหปเปห็น
พสอแมสดสเดสนประจตาปส เพพสอประกาศใหปประชาชนทราบ

๖.๒ แจปงประกาศหลบกเกณฑรในการคบดเลพอกใหปททุกชทุมชนในเขตเทศบาลจตานวน๘ ชทุมชนเพพสอใหปแตสละ
ชทุมชน
ดตาเนฏนการคบดเลพอกกลบ สนกรองบทุคคลทสสสมควรเสนอชพสอเขปารบ บการคบดเลพอกในชบ ปนตปนมายบ งเทศบาลเพพสอใหปคณะ
กรรมการพฏจารณา
กลบ สนกรองไดปพฏจารณาอสกครบ ปงหนถส ง

๖.๓ แตสงตบ ปงคณะกรรมการพฏจารณากลบ สนกรองเพพสอทตาหนปาทสสกลบ สนกรองคทุณสมบบตฏผสปทสสถสกเสนอชพสอจากชทุมชน
ตสางๆ
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ภายในเขตเทศบาล
๖.๔ คณะกรรมการฯเสนอชพสอพสอแมสดสเดสนทสสผสานการกลบ สนกรองดปานคทุณสมบบตฏโดยเสนอรายชพสอใหปผสปบรฏหาร

ทราบ
และเหห็นชอบ

๖.๕ ดตาเนฏนการจบดพฏธสการมอบโลสตามระเบสยบฯในวบนสตาคบญทสสตรงกบบวบนวบนคลปายวบนเฉลฏม
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเดห็จพระปรมฏนทรมหาภสมฏ พลอดทุลยเดช บรมนาถบพฏตรและของสมเดห็จพระนางเจปา
สฏรฏกฏตตฏรพระบรมราชฏนสนาถจตานวน ๒ ครบ ปง/ปส โดยเชฏญนายอตาเภอบปานกรวดมาเปห็นประธานในพฏธสมอบโลส

๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
๔ปส (ปส งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
๑๐,๐๐๐ บาท

๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ
สตานบ กปลบดเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลสบมฤทธฏย
๑๐.๑ ผลผลฏต

- มสพสอแมสดสเดสนทสสไดปรบ บเชฏดชสเกสยรตฏไมสนปอยกวสารปอยละ ๘๐ ของจตานวนกลทุสมเปป าหมาย
๑๐.๒ ผลลบพธย

- พสอแมสดสเดสนทสสไดปรบ บมอบโลสประกาศเกสยรตฏคทุณมสความพถงพอใจไมสนปอยกวสาระดบบดส
- มสพสอแมสดสเดสนทสสเปห็นบทุคคลตปนแบบแกสบทุตรธฏดาและสบงคมสพบไป

๒.๔.๒ ยกยสองเชฏดชสเกปยรตฏทปสใหปความชสวยเหลมอกฏจการสาธารณะของทปองถฏสน
๑. ชมสอโครงการ : กฏจกรรมยกยสองและเชฏดชสเกปยรตฏแกสบทุคคลหนสวยงานองคยกรดปเดสนผสปทตาคทุณประโยชนย
หรมอเขปารสวมใน
กฏจกรรมของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
๒. หลบกการและเหตทุผล

การสสงเสรฏมคทุณธรรมและจรฏยธรรมใหปเกฏดขถปนในหนสวยงานและสบงคมถพอเปห็นการสรปางรากฐานอบนสตาคบญ
ในการพบฒนา
สบงคมสส สความอยส สเยห็นเปห็นสทุขโดยเฉพาะเนปนการสสงเสรฏมและสนบ บสนทุนใหปคนดตารงชสวฏตตามแนวปรบ ชญาเศรษฐกฏจ
พอเพสยงการมส
คทุณธรรมจรฏยธรรมวฏรฏยะอทุตสาหะกลปาหาญซพสอสบตยรสทุจรฏตและเสสยสละเพพสอสสวนรวมถพอวสาเปห็นหลบกสตาคบญของการ
ทตาความดส
ดบ งนบ ปนเพพสอสสงเสรฏมใหปบทุคลากรหนสวยงานทสสมสความตบ ปงใจในการปฏฏบบตฏงานดปวยความซพสอสบตยรสทุจรฏตทตาความดสอยสาง
ตสอเนพส องเปห็น
แบบอยสางแกสประชาชนตตาบลตลาดนฏคมปราสาทผสปทสสทตาคทุณประโยชนรหรพอเตห็มใจเขปารสวมในกฏจกรรมของเทศบาล
ตตาบลตลาดนฏคมปราสาทอยสางสมตสาเสมอเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท  จถงจบดกฏจกรรมยกยสองและเชฏดชสความดส
ความซพสอสบตยรสทุจรฏตและการตสอตปานการททุจรฏตแกสบทุคคลหนสวยงานองครกรดสเดสนผสปทตาความดสมสความซพสอสบตยรสทุจรฏต
และผสปทตาคทุณประโยชนรหรพอเขปารสวมในกฏจกรรมของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทโดยการมอบใบประกาศ
เกสยรตฏคทุณเพพสอยกยสองบทุคคลผสปเสสยสละและทตาคทุณประโยชนรใหปกบบเทศบาลทสสควรไดปรบ บการยกยสองชมเชยและเปห็น
บทุคคลตบวอยสางและจบดกฏจกรรมรณรงครเผยแพรสประชาสบมพบนธรใหปประชาชนหนสวยงานองครกรในเขตเทศบาลตตาบล
ตลาดนฏคมปราสาทมสคสานฏยมยกยสองเชฏดชสและเหห็นคทุณคสาของการประพฤตฏปฏฏบบตฏตนตามหลบกคทุณธรรมและ
จรฏยธรรม

๓. วบตถทุประสงคย
๓.๑ เพพสอสรปางขวบญและกตาลบงใจแกสผสปทตาคทุณประโยชนรและมสสสวนรสวมในกฏจกรรมของเทศบาลตตาบลตลาด

นฏคมปราสาท
๓.๒ เพพสอสสงเสรฏมการสรปางแรงจสงใจใหปประชาชนหนสวยงานองครกรทบ ปงภาครบ ฐและภาคเอกชนในเขต

เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทตระหนบ กถถงความซพสอสบตยรสทุจรฏตเสสยสละเพพสอประโยชนรสสวนรวม
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๓.๓ เพพสอรณรงครเผยแพรสประชาสบมพบนธรใหปประชาชนหนสวยงานองครกรในเขตเทศบาลตตาบลตลาดนฏคม
ปราสาทมสคสานฏยมยกยสองเชฏดชสและเหห็นคทุณคสาของการประพฤตฏปฏฏบบตฏตนตามหลบกคทุณธรรมและจรฏยธรรม

๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต
- ประชาชนหนสวยงานองครกรทบ ปงภาครบ ฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
- ผสปทตาคทุณประโยชนรและมสสสวนรสวมในกฏจกรรมของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
พพปนทสสในเขตเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทตตาบลปราสาทอตาเภอบปานกรวด  จบ งหวบดบทุรสรบ มยร

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
๖.๑ จบดประชทุมชสปแจงแนวทางการดตาเนฏนกฏจกรรมเพพสอสรปางมาตรการรสวมกบนในการกตาหนดหลบกเกณฑรการ

พฏจารณาใน
การคบดเลพอกบทุคคลหนสวยงานองครกรดสเดสน

๖.๒ คบดเลพอกและประกาศยกยสองบทุคคลหนสวยงานองครกรทตาความดสเพพสอใหปเปห็นแบบอยสาง
๖.๓ จบดกฏจกรรมยกยสองเชฏดชสเกสยรตฏและมอบใบประกาศแกสบทุคคลหนสวยงานองครกรดสเดสนทสสผสานการคบด

เลพอกและไดป
คะแนนสสงสทุด

๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
ตลอดปส งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
๑๐,๐๐๐.-บาท

๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ
สตานบ กปลบดเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
๑๐.๑ ยกยสองและเชฏดชสเกสยรตฏแกสบทุคคลหนสวยงานองครกรดสเดสนผสปทตาคทุณประโยชนรหรพอเขปารสวมในกฏจกรรม

ของ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐.๒ ประชาชนหนสวยงานองครกรในเขตเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทมสคสานฏยมยกยสองเชฏดชสและเหห็น
คทุณคสาของการประพฤตฏปฏฏบบตฏตนตามหลบกคทุณธรรมและจรฏยธรรม

๒.๕ มาตรการจบดการในกรณป ไดปทราบหรมอรบ บแจปงหรมอตรวจสอบพบการททุจรฏต
๒.๕.๑ ดตาเนฏนการใหปมปขปอตกลงระหวสางบทุคลากรในองคยกรไดปปฏฏบบ ตฏหนป าทปสราชการดปวยความซมสอสบตยย
สทุจรฏตมปคทุณธรรมจรฏยธรรมและการบรฏหารราชการกฏจการบปานเมมองทปสดป
๑. ชมสอโครงการ : มาตรการ “จบดทตาขปอตกลงการปฏฏบบ ตฏราชการ”
๒. หลบกการและเหตทุผล

จากการประเมฏนคทุณธรรมและความโปรสงใสในการดตาเนฏนงานของหนสวยงานภาครบ ฐไดปกตาหนดดบชนสในการ
ประเมฏนทสส
ค ตานถงถถงหลบกธรรมาภฏบาลจรรยาบรรณสากลและวบฒนธรรมของประเทศไทยเปห็นหลบกรวมถถงขปอเทห็จจรฏงของการ
ททุจรฏตทสสเกฏดขถปน
ภายในหนสวยงานของภาครบ ฐสาเหตทุสสวนมากเกฏดจากการดตาเนฏนงานของระดบบบทุคคลหรพอเกฏดจากปบ จจบยทาง
วบฒนธรรมของ
องครกรหรพอเกฏดจากลบกษณะงานและการรบ บสฏสงของตสางๆทสสเอพปอใหปเกฏดการททุจรฏตดบ งนบ ปนวฏธสการบรฏหารจบดการภายใน
องครกรทสส
นตาไปสส สการปรบ บเปลสสยนพฤตฏกรรมคสานฏยมและวบฒนธรรมขององครกรใหปกลายเปห็นสฏสงทสสยอมรบ บไดปของผสปบรฏหารและ
เจปาหนปาทสส
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ภายในองครกรโดยการสรปางความตระหนบ กถถงความรบ บผฏดชอบและการมสสสวนรสวมในการตสอตปานการททุจรฏตภายใน
องครกรของ
ผสปบรฏหารและเจปาหนปาทสสถถงแมปจะเปห็นสฏสงทสสยากตสอการดตาเนฏนงานกห็ตามแตสเปห็นสฏสงส ตาคบญทสสหนสวยงานตปองสรปางใหปเกฏด
การ
เปลสสยนแปลงเพพสอนตาไปสส สองครกรทสสมสคทุณธรรมและความโปรสงใสในการดตาเนฏนงานตลอดจนเปห็นการสรปางแนวรสวม
ในการตสอตปาน
การททุจรฏตอบนจะสสงผลตสอสบงคมชทุมชนและประเทศเกฏดความตระหนบ กถถงภบ ยจากากรททุจรฏตและปฏฏเสธการททุจรฏตใน
ททุกรสปแบบ

ดบงนบ ปนเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทจถงไดปจบดทตามาตรการ “จบดทตาขปอตกลงการปฏฏบบตฏราชการ” ทสส
กตาหนดดบชนสในการประเมฏนการปฏฏบบตฏราชการดปวยความซพสอสบตยรสทุจรฏตตามแนวทางการบรฏหารกฏจการบปานเมพองทสสดส
ขถปนเพพสอเปห็นการพบฒนาวฏธสการดตาเนฏนงานภายในองครกรทสสจะนตาไปสส สการยกระดบบคทุณธรรมและความโปรสงใสในการ
ดตาเนฏนงานใหปสสงขถปน

๓. วบตถทุประสงคย
๓.๑ เพพสอใหปบทุคลากรปฏฏบบตฏราชการดปวยความซพสอสบตยรสทุจรฏตมสคทุณธรรมตามแนวทางการบรฏหารกฏจการบปาน

เมพองทสสดส
๓.๒ เพพสอใหปททุกสสวนราชการ (สตานบ ก/กอง) นตาไปยถดถพอและปฏฏบบตฏ
๓.๓ เพพสอเสรฏมสรปางวบฒนธรรมองครกรทสสมสความโปรสงใสมสคทุณธรรม

๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต
บทุคลากรในองครกรปฏฏบบตฏตามเกณฑรตบวชสปวบดขปอตกลงการปฏฏบบตฏราชการ

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
๖.๑ จบดทตาขปอตกลงในการปฏฏบบตฏราชการของททุกสสวนราชการระหวสางสสวนราชการกบบผสปบรฏหารทปองถฏสนทสสมส

ดบ ชนส ในการประเมฏนการปฏฏบบตฏราชการดปวยความซพสอสบตยรสทุจรฏตตามแนวทางการบรฏหารกฏจการบปานเมพองทสสดส
๖.๒ รวบรวมรายงานขปอตกลงการปฏฏบบตฏราชการของททุกสสวนราชการเสนอผสปบรฏหารทราบ
๖.๓ ประชาสบมพบนธรพรปอมแจปงใหปททุกสสวนราชการถพอปฏฏบบตฏ

๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
ปส งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
ไมสใชปงบประมาณ

๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ
ททุกสตานบ ก/กองเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
มสการจบดทตาขปอตกลงการปฏฏบบตฏราชการ

๒.๕.๒ มปการใหปความรสวมมมอกบ บหนสวยงานราชการจบ งหวบดอตาเภอทปสไดปดตาเนฏนการตามอตานาจ
หนป าทปส เพมสอการตรวจสอบควบคทุมดสแลการปฏฏบบ ตฏราชการขององคยกรปกครองสสวนทปองถฏสน
๑. ชมสอโครงการ : กฏจกรรมใหปความรสวมมมอกบบหนสวยตรวจสอบทปสไดปดตาเนฏนการตามอตานาจหนป าทปส เพมสอ
การตรวจสอบควบคทุม
ดสแลการปฏฏบบ ตฏราชการของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
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๒. หลบกการและเหตทุผล
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทใหปความรสวมมพอกบบหนสวยตรวจสอบทสสไดปดตาเนฏนการตามอตานาจหนปาทสส

เพพสอการตรวจสอบควบคทุมดสแลการปฏฏบบตฏราชการของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทเนพส องจากเหห็นความสตาคบญ
ของการตรวจสอบทสสจะเปห็นปบ จจบยส ตาคบญชสวยใหปการดตาเนฏนงานตามภารกฏจของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
เปห็นไปอยสางมสประสฏทธฏภาพและประสฏทธฏผลชสวยปป องกบนหรพอลดความเสสสยงจากการดตาเนฏนงานทสสผฏดพลาดและลด
ความเสสยหายทสสอาจจะเกฏดขถปนซถสงนอกจากจะใหปความรสวมมพอกบบหนสวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., 
สตง.,จบงหวบด, อตาเภอ) แลปวเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทยบ งใหปความสตาคบญกบบการตรวจสอบภายในดปวยโดย
ใหปมสเจปาหนปาทสสตรวจสอบภายในทตาหนปาทสสตรวจสอบภายในโดยอฏสระ/มสแผนการตรวจสอบภายในและรายงานผล
การตรวจสอบภายในททุกสสวนราชการ

การใหปความรสวมมพอกบบสตานบ กงานการตรวจเงฏนแผสนดฏนในการตรวจสอบบบญชสและงบการเงฏนประจตาปส ไดป
มอบหมายใหปหนสวยงานผสปเบฏก/หบวหนปาหนสวยคลบงมสหนปาทสสใหปคตาชสปแจงและอตานวยความสะดวกแกสเจปาหนปาทสสของ
สตานบ กงานการตรวจเงฏนแผสนดฏนกรณสไดปรบ บขปอทบกทปวงใหปหบวหนปาหนสวยงานผสปเบฏก/หบวหนปาหนสวยงานคลบงปฏฏบบตฏตาม
ขปอทบกทปวงโดยเรห็วอยสางชปาไมสเกฏน ๔๕ วบนนบ บจากวบนทสสไดปรบ บแจปงขปอทบกทปวงกรณสทสสชสปแจงขปอทบกทปวงไปยบ งสตง.แลปว
แตสสตง.ยพนยบนวสายบ งไมสมสเหตทุผลทสสจะลปางขปอทบกทปวงกห็จะดตาเนฏนการชสปแจงเหตทุผลและรายงานใหปผสปวสาราชการจบ งหวบด
ใหปเสรห็จสฏปนภายใน ๔๕ วบนนบ บจากวบนทสสไดปรบ บทราบผลการวฏนฏจฉบ ยตามระเบสยบกระทรวงมหาดไทยวสาดปวยการรบ บ
เงฏนการเบฏกจสายเงฏนการฝากเงฏนการเกห็บรบ กษาเงฏนและการตรวจเงฏนขององครกรปกครองสสวนทปองถฏสนพ.ศ. ๒๕๔๗ 
แกปไขเพฏสมเตฏมถถง (ฉบบบทสส ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘

ในกรณสทสสมสการตรวจสอบการททุจรฏตมสการมอบหมายใหปงานสอบสวนและดตาเนฏนการทางวฏนบ ยนบ ก
ทรบ พยากรบทุคคลมสหนปาทสสดตาเนฏนการใหปเปห็นไปตามระเบสยบกฎหมายโดยเครสงครบ ดเทสสยงธรรมไมสเลพอกปฏฏบบตฏกรณสมส
เรพสองรปองเรสยนกลสาวหาบทุคลากรทสสปฏฏบบตฏราชการตามอตานาจหนปาทสสโดยมฏชอบนอกจากนสป ยบ งใหปความรสวมมพอกบบสตานบ ก
งานป.ป.ช./สตานบ กงานป.ป.ช. จบงหวบดทสสไดปดตาเนฏนการตามอตานาจหนปาทสสเพพสอการตรวจสอบควบคทุมดสแลการปฏฏบบตฏ
ราชการของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทเพพสอความโปรสงใสและปป องกบนการททุจรฏตและผลการบรฏหารงานทสสผสาน
มาในรอบ ๑๐ ปส ไมสพบการททุจรฏตแตสอยสางใด

๓. วบตถทุประสงคย
๓.๑ เพพสอใหปเปห็นมาตรการจบดการกรณสไดปรบ บทราบหรพอรบ บแจปงหรพอตรวจสอบพบการททุจรฏต
๓.๒ เพพสอความโปรสงใสและปป องกบนการททุจรฏตตามหลบกการบรฏหารกฏจการบปานเมพองทสสดส

๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต
ททุกสตานบ ก/กอง/ฝส ายจบดทตาขปอตกลงการปฏฏบบตฏราชการตสอผสปบรฏหาร

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
ททุกสตานบ ก/กอง/ฝส ายเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
- ททุกสตานบ ก/กอง/ฝส าย/งานใหปความรสวมมพอกบบหนสวยตรวจสอบทสสไดปดตาเนฏนการตามอตานาจหนปาทสสเพพสอการ

ตรวจสอบ
ควบคทุมดสแลการปฏฏบบตฏราชการของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

- ปฏฏบบตฏตามขปอทบกทปวงฯตามระเบสยบฯภายในกตาหนด

๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
๔ปส (ปส งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
ใชปจสายงบประมาณรวมในหมวดคสาตอบแทนคสาใชปสอยและวบสดทุ

๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ
ททุกสตานบ ก/กอง/ฝส ายเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
๑๐.๑ เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทมสมาตรการจบดการกรณสไดปรบ บทราบหรพอรบ บแจปงหรพอตรวจสอบพบ

การททุจรฏต
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๑๐.๒ เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทมสความโปรสงใสและปป องกบนการททุจรฏตตามหลบกการบรฏหารกฏจการ
บปานเมพองทสสดส

๑. ชมสอโครงการ: มาตรการ “ใหปความรสวมมมอกบบหนสวยงานตรวจสอบทบ ปงภาครบ ฐและองคยกรอฏสระ”
๒. หลบกการและเหตทุผล

กลไกการกตากบ บดสแลองครกรปกครองสสวนทปองถฏสนตามกฎหมายองครกรปกครองสสวนทปองถฏสนแตสละประเภท
ไดปใหป
อตานาจขปาราชการในหนสวยงานกระทรวงมหาดไทยทบ ปงผสปวสาราชการจบ งหวบดและนายอตาเภอกตากบบดสแลใหปองครกร
ปกครองสสวน
ทปองถฏสนดตาเนฏนกฏจการเปห็นไปตามกฎหมายอยสางเครสงครบ ดและมสประสฏทธฏภาพตามอตานาจหนปาทสสทสสกตาหนดไวปใน
กฎหมาย

กลไกองครกรอฏสระเพพสอตรวจสอบการใชปอตานาจขององครกรปกครองสสวนทปองถฏสนซถสงในแงสของการททุจรฏตจะ
เกสสยวขปอง
กบบการใชปจสายเงฏนไปโดยชอบดปวยกฎหมายระเบสยบขปอบบงคบบหรพอไมสหรพอตรวจสอบเพพสอใหปนบ กการเมพองทปองถฏสนและ
องครกร
ปกครองสสวนทปองถฏสนดตาเนฏนกฏจการตสางๆอยสางโปรสงใสและสทุจรฏตซถสงหนสวยงานทบ ปงส ตานบ กงานคณะกรรมการตรวจ
เงฏนแผสนดฏน
(สตง.) และคณะกรรมการปป องกบนและปราบปรามการททุจรฏตแหสงชาตฏ (ป.ป.ช.) เปห็นองครกรทสสมสหนปาทสสส ตาคบญ

ดบ งนบ ปนเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทจถงไดปมาตรการ “ใหปความรสวมมพอกบบหนสวยงานตรวจสอบ” ขถปน
เพพสอสสงเสรฏมสนบ บสนทุนกลไกการตรวจสอบจากหนสวยงานภาครบ ฐและองครกรอฏสระทสสมสหนปาทสสตรวจสอบองครกร
ปกครองสสวนทปองถฏสนใหปมสประสฏทธฏภาพ

๓. วบตถทุประสงคย
เพพสอสสงเสรฏมสนบ บสนทุนกลไกการตรวจสอบจากหนสวยงานภาครบ ฐและองครกรอฏสระทสสมสหนปาทสสตรวจสอบ

องครกรปกครอง
สสวนทปองถฏสนใหปมสประสฏทธฏภาพ

๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต
การตรวจสอบควบคทุมดสแลการปฏฏบบตฏราชการของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทจากหนสวยงานภาครบ ฐ

และองครกรอฏสระเปห็นอยสางมสประสฏทธฏภาพ

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
ใหปความรสวมมพอกบบหนสวยงานตรวจสอบทบ ปงจากผสปกตากบบดสแลและองครกรอฏสระอาทฏ
- การรบ บการตรวจจากสตานบ กงานตรวจเงฏนแผสนดฏน
- การรบ บการตรวจจากคณะทตางานตรวจประเมฏนมาตรฐานการปฏฏบบตฏราชการประจตาปสหรพอคณะทตางาน 

LPA จบงหวบด
- การรบ บการตรวจจากสตานบ กงานป.ป.ท. ตามโครงการ ITA

๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
ปส งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
ไมสใชปงบประมาณ

๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ
ททุกสตานบ ก/กองเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
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เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทใหปความรสวมมพอในการตรวจสอบควบคทุมดสแลการปฏฏบบตฏราชการของ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทจากหนสวยงานภาครบ ฐและองครกรอฏสระ

๒.๕.๓ ดตาเนฏนการใหปมปเจปาหนป าทปสทปสรบ บผฏดชอบดตาเนฏนการใหปเปป นไปตามกฎหมายกรณป มปเรมสองรปองเรปยน
กลสาวหาบทุคลากรในองคยกรปกครองสสวนทปองถฏสนทปสปฏฏบบ ตฏราชการตามอตานาจหนป าทปสโดยมฏชอบ
๑. ชมสอโครงการ : มาตรการ “แตสงตบ ปงผสปรบ บผฏดชอบเกปสยวกบ บเรมสองรปองเรปยน”
๒. หลบกการและเหตทุผล

ดปวยเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทมสนโยบายใชปหลบกธรรมาภฏบาลสสงเสรฏมใหปภาคประชาชนเขปามามสสสวน
รสวมโดยเปฏดโอกาสใหปประชาชนสามารถเสนอเรพสองรปองเรสยนแจปงเบาะแสเสนอขปอคฏดเหห็นซถสงสามารถยพสนคตารปอง
เรสยนผสานชสองทางตสางๆไดปแกสระบบอฏนเตอรรเนห็ตทางโทรศบพทรหรพอแจปงเบาะแสดปวยตนเอง

ฉะนบ ปนเพพสอใหปการดตาเนฏนการรบ บเรพสองรปองเรสยนเปห็นไปดปวยความเรสยบรปอยสามารถแกปไขความเดพอดรปอน
ของประชาชน
ไดปอยสางมสประสฏทธฏภาพจถงไดปแตสงตบ ปงคณะทตางานรบ บผฏดชอบการรบ บเรพสองรปองเรสยนประจตาเทศบาลตตาบลตลาดนฏคม
ปราสาทรวมถถงจบดทตาคส สมพอดตาเนฏนการเรพสองรปองเรสยนของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทขถปนเพพสอดตาเนฏนการ
มาตรการจบดการในกรณสไดปรบ บทราบหรพอรบ บแจปงเรพสองรปองเรสยนตสางๆเจปาหนปาทสสรบ บผฏดชอบไดปถพอปฏฏบบตฏใหปเปห็น
แนวทางเดสยวกบน

๓. วบตถทุประสงคย
๓.๑ เพพสอจบดใหปมสเจปาหนปาทสสผส ปรบ บผฏดชอบดตาเนฏนการรบ บแจปงเรพสองรปองเรสยนตสางๆ
๓.๒ เพพสอจบดใหปมสมาตรการจบดการในกรณสไดปรบ บทราบหรพอรบ บแจปงหรพอตรวจสอบพบการททุจรฏตเปห็นไปตาม

ขบ ปนตอนการ
ปฏฏบบตฏงานทสสสอดคลปองกบบกฎหมายระเบสยบและหลบกเกณฑรเกสสยวขปองอยสางถสกตปอง

๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต
มสการมอบหมายแตสงตบ ปงเจปาหนปาทสสรบ บผฏดชอบดตาเนฏนการเกสสยวกบบเรพสองรปองเรสยน

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
๖.๑ กตาหนดผสปรบ บผฏดชอบเรพสองรปองเรสยน
๖.๒ จบดทตาคส สมพอดตาเนฏนการเรพสองรปองเรสยนของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
๖.๓ จบดประชทุมใหปความรสปเจปาหนปาทสสผส ปรบ บผฏดชอบเรพสองรปองเรสยนเพพสอใชปเปห็นมาตรฐานในการปฏฏบบตฏงานและ

ดตาเนฏนการแกปไขปบ ญหาเรพสองรปองเรสยนทสสไดปรบ บจากชสองทางการรปองเรสยนตสางๆใหปเปห็นไปในทฏศทางเดสยวกบนโดย
โปรสงใสและเปห็นธรรม

๖.๔ เผยแพรสกระบวนการและขบ ปนตอนในการดตาเนฏนงานเกสสยวกบบเรพสองรปองเรสยนของเทศบาลตตาบลตลาด
นฏคมปราสาทใหปผสปรบ บบรฏการผสปมสสสวนไดปเสสยคส สสบญญาประชาชนทบ สวไปหนสวยงานภายนอกตลอดจนบทุคลากรภายใน
หนสวยงานสามารถเขปาใจและใชปประโยชนรจากกระบวนการและขบ ปนตอนดบงกลสาวไดปตรงกบบความตปองการ

๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
ปส งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
ไมสใชปงบประมาณ

๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ
สตานบ กปลบดเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
เจปาหนปาทสสรบ บผฏดชอบดตาเนฏนการเกสสยวกบบเรพสองรปองเรสยนดตาเนฏนการจบดการเรพสองรปองเรสยนของเทศบาลตตาบล

ตลาดนฏคมปราสาทตามคสสมพอดตาเนฏนการเรพสองรปองเรสยนของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทโดยปฏฏบบตฏตามขบ ปนตอน
การปฏฏบบตฏงานทสสสอดคลปองกบบกฎหมายระเบสยบและหลบกเกณฑรทสสเกสสยวขปองอยสางถสกตปอง

แผนปฏฏบบตฏการปป องกบนการททุจรฏตสสสปส (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท         
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มฏตฏทปส  ๓ การสสงเสรฏมบทบาทและการมปสสวนรสวมของภาคประชาชน
๓.๑ จบดใหปมปและเผยแพรสขปอมสลขสาวสารในชสองทางทปส เปป นการอตานวยความสะดวกแกสประชาชนไดปมปสสวน
รสวมตรวจสอบการปฏฏบบ ตฏราชการตามอตานาจหนป าทปสขององคยกรปกครองสสวนทปองถฏสนไดปททุกขบ ปนตอน
๓.๑.๑ จบดใหปมปศสนยยขปอมสลขสาวสารตามกฎหมายวสาดปวยขปอมสลขสาวสารของทางราชการ

๑. ชมสอโครงการ: มาตรการ “ปรบ บปรทุงศสนยยขปอมสลขสาวสารของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทใหปมป
ประสฏทธฏภาพมากยฏสงขนปน”
๒. หลบกการและเหตทุผล

ตามมาตรา ๙ แหสงพระราชบบญญบตฏขปอมสลขสาวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ บบญญบตฏใหปหนสวยงานของรบ ฐ
ตปองจบดใหปมส
ขปอมสลขสาวสารของราชการอยสางนปอยตามทสสกฎหมายกตาหนดไวปใหปประชาชนเขปาตรวจดสไดปณทสสทตาการของหนสวยงาน
ของรบ ฐ
โดยเรสยกสถานทสสทสสจบดเกห็บรวบรวมขปอมสลขสาวสารและใหปบรฏการวสา “ศสนยรขปอมสลขสาวสาร” โดยมสเจตนารมณรใหป
ประชาชนมสโอกาส
อยสางกวปางขวางในการไดปรบ บขสาวสารเกสสยวกบบการดตาเนฏนการตสางๆของรบ ฐ

ดบ งนบ ปนเพพสอใหปการดตาเนฏนการดบ งกลสาวเปห็นไปตามทสสกฎหมายกตาหนดเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทจถงไดป
ใหปมสสถานทสสส ตาหรบ บประชาชนเขปาตรวจดสขปอมสลขสาวสารซถสงไดปรวบรวมไวปโดยจบดเปห็นศสนยรขปอมสลขสาวสารเทศบาล
ตตาบลตลาดนฏคมปราสาทใหปบรฏการณศสนยรบรฏการรสวมเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทโดยมสงานศสนยรบรฏการขปอมสล
ฝส ายประชาสบมพบนธรส ตานบ กปลบดเทศบาลเปห็นผสปรบ บผฏดชอบขปอมสลขสาวสารตสางๆทสสประชาชนสามารถเขปาตรวจดสไดปเพพสอ
ประชาชนจะไดปสามารถรบ บรสปสฏทธฏและหนปาทสสของตนอยสางเตห็มทสสในการแสดงความคฏดเหห็นและใชปสฏทธฏทางการเมพอง
ไดปโดยถสกตปองตรงกบบความเปห็นจรฏงในการรบ กษาประโยชนรของตนตสอไป

๓. วบตถทุประสงคย
๓.๑ เพพสอเผยแพรสขปอมสลขสาวสารอบนเปห็นประโยชนรแกสประชาชนอยสางครบถปวนถสกตปองและไมสบฏดเบพอนขปอ

เทห็จจรฏง
๓.๒ เพพสอเพฏสมชสองทางใหปประชาชนไดปมสสสวนรสวมในการตรวจสอบการปฏฏบบตฏงานของเทศบาลตตาบลตลาด

นฏคมปราสาท

๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต
ศสนยรขปอมสลขสาวสารเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทจตานวน ๑ แหสง

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
ณ ศสนยรขปอมสลขสาวสารของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท (ภายในศสนยรบรฏการรสวมเทศบาลตตาบลตลาด

นฏคมปราสาท)

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
๖.๑ มสการจบดตบ ปงศสนยรขปอมสลขสาวสารและจบดสถานทสสใหปประชาชนเขปาตรวจดสขปอมสล
๖.๒ มสการแตสงตบ ปงเจปาหนปาทสสผส ปรบ บผฏดชอบเปห็นปบ จจทุบบน
๖.๓ มสการจบดวางเอกสารขปอมสลขสาวสารเกสสยวกบบการบรฏหารงานบทุคคลการบรฏหารงบประมาณการเงฏนการ

จบดหา
พบสดทุการคตานวณราคากลางรายงานผลการปฏฏบบตฏงานเปห็นไปตามหลบกเกณฑรวฏธสการทสสกฎหมายระเบสยบกฎขปอบบงคบบ
ทสส
กตาหนดใหปองครกรปกครองสสวนทปองถฏสนตปองเผยแพรสใหปประชาชนทราบและตรวจสอบไดปขปอมสลครบตามรายการทสส
กตาหนด

๖.๔ มสการจบดประชทุมใหปความรสปแกสบทุคลากรขององครกรปกครองสสวนทปองถฏสนเกสสยวกบบการปฏฏบบตฏตามพ.ร.บ.
ขปอมสล
ขสาวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐

๖.๕ มสการใหปความรสปแกสประชาชนเกสสยวกบบพ.ร.บ. ขปอมสลขสาวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐
๖.๖ มสบรฏการอฏนเตอรรเนห็ตสตาหรบ บใหปบรฏการประชาชนทบ สวไป
๖.๗ มสการจบดเกห็บสถฏตฏผสปมารบ บบรฏการและสรทุปผลเสนอผสปบรฏหาร
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๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
ปส งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
ไมสใชปงบประมาณ

๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ
สตานบ กปลบดเทศบาลเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
จตานวนศสนยรขปอมสลขสาวสารของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑. ชมสอโครงการ : กฏจกรรม “อบรมใหปความรสปตามพ.ร.บ. ขปอมสลขสาวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐”
๒. หลบกการและเหตทุผล

คทุณธรรมจรฏยธรรมเปห็นหนถส งในหลบกธรรมาภฏบาลทสสหนสวยงานภาครบ ฐททุกแหสงพถงปฏฏบบตฏเพพสอใหปเกฏดการ
บรฏหารจบดการทสสดส
และสสงเสรฏมองครกรใหปมสศบกยภาพและประสฏทธฏภาพซถสงรวมไปถถงความโปรสงใสการทตางานทสสจ ตาเปห็นตปองมสในททุก
หนสวยงานโดยเฉพาะหนสวยงานภาครบ ฐโดยหนถส งในแนวทางทสสจะชสวยใหปเกฏดความโปรสงใสในการทตางานคพอการเปฏด
เผยขปอมสลขสาวสารตามทสสรบ ฐธรรมนสญแหสงราชอาณาจบกรไทยพ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ บบญญบตฏเกสสยวกบบสฏทธฏการรบ บรสป
หรพอรบ บทราบขปอมสลขสาวสารของราชการวสา “บทุคคลยสอมมสสฏทธฏไดปรบ บทราบขปอมสลหรพอขสาวสารสาธารณะในครอบ
ครองของหนสวยราชการหนสวยงานของรบ ฐรบ ฐวฏสาหกฏจหรพอราชการสสวนทปองถฏสน” และตามพระราชบบญญบตฏขปอมสล
ขสาวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ ไดประบทุหลบกกาและเหตทุผลของพระราชบบญญบตฏขปอมสลขสาวสารของราชการวสาใน
ระบอบประชาธฏปไตยการใหปประชาชนมสโอกาสกวปางขวางในการไดปรบ บขปอมสลขสาวสารเกสสยวกบบการดตาเนฏนการตสางๆ
ของรบ ฐเปห็นสฏสงจตาเปห็นเพพสอทสสประชาชนจะสามารถแสดงความคฏดเหห็นและใชปสฏทธฏทางการเมพองไดปโดยถสกตปองมากยฏสง
ขถปน

การเปฏดเผยขปอมสลขสาวสารของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทใหปประชาชนรบ บรสปอยสางถสกตปองรวดเรห็วจาก
การทตางานทสสมสประสฏทธฏภาพจถงเปห็นสฏสงทสสจ ตาเปห็นอยสางยฏสงซถสงสอดคลปองกบบแผนการดตาเนฏนงานของเทศบาลตตาบลตลาด
นฏคมปราสาท

ดบงนบ ปนเพพสอเสรฏมสรปางใหปเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทมสความโปรสงใสในการทตางานมากยฏสงขถปนจถงไดปจบด
กฏจกรรมเสรฏมสรปางคทุณธรรมจรฏยธรรมนตาความโปรสงใสสส สองครกรเพพสอใหปบทุคลากรของเทศบาลและตบวแทนชทุมชนไดป
รบ บรสปสฏทธฏในการเขปาถถงขปอมสลขสาวสารของราชการและเรสยนรสปเรพสองคทุณธรรมจรฏยธรรมและความโปรสงใสและเมพสอเกฏด
ความเขปาใจแลปวจะสามารถขยายผลบอกตสอไปยบ งผสปใกลปชฏดสรปางเครพอขสายความรสวมมพอระหวสางเทศบาลกบบภาค
ประชาชนใหปมสความเขปมแขห็งยฏสงขถปน

๓. วบตถทุประสงคย
เพพสอใหปผสปเขปารสวมกฏจกรรมตระหนบ กถถงความสตาคบญของการมสคทุณธรรมจรฏยธรรมและความโปรสงใสในการ

ทตางานและมส
ความรสปเกสสยวกบบสฏทธฏในการเขปาถถงขปอมสลขสาวสารตามพระราชบบญญบตฏขปอมสลขสาวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐

๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต
ผสปเขปารสวมอบรมจตานวน ๙๐ คน
(ตบวแทนสตานบ ก/กองจตานวน ๑๐ คน, ตบวแทนชทุมชนจตานวน ๘๐ คน)
ผลการเรสยนรสปเฉลสสยรปอยละ ๘๐
ผสปเขปารสวมกฏจกรรมมสความพถงพอใจรปอยละ ๘๐

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
ขบ ปนตอนทสส ๑ ส ตารวจความตปองการอบรม
ขบ ปนตอนทสส ๒ ออกแบบหลบกสสตร
ขบ ปนตอนทสส ๓ ดตาเนฏนกฏจกรรม
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ขบ ปนตอนทสส ๔ วบดผลความรสป
ขบ ปนตอนทสส ๕ ตฏดตามและประเมฏนผล

๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
ปส งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
๕,๐๐๐.-บาท

๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ
สตานบ กปลบดเทศบาลเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
จตานวนผสปเขปารสวมอบรม
รปอยละของผลการเรสยนรสปเฉลสสย
รปอยละความพถงพอใจของผสปเขปารสวมกฏจกรรม

๓.๑.๒ มปการเผยแพรสขปอมสลขสาวสารเกปสยวกบ บการบรฏหารงานบทุคคลการบรฏหารงบประมาณการเงฏนการ
จบดหาพบ สดทุการคตานวณราคากลางรายงานผลการปฏฏบบ ตฏงานเปป นไปตามหลบกเกณฑยวฏธปการทปสกฎหมาย
ระเบปยบกฎขปอบบ งคบบทปสกตาหนดใหปองคยกรปกครองสสวนทปองถฏสนตปองเผยแพรสใหปประชาชนทราบและตรวจ
สอบไดป
๑. ชมสอโครงการ: มาตรการ “เผยแพรสขปอมสลขสาวสารทปสสตาคบ ญและหลากหลาย”
๒. หลบกการและเหตทุผล

ดปวยพระราชบบญญบตฏขปอมสลขสาวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กตาหนดใหปหนสวยงาน
ของรบ ฐ
จะตปองจบดใหปมสการเผยแพรสขปอมสลทสสส ตาคบญๆของหนสวยงานเชสนโครงสรปางและการจบดองครกรอตานาจหนปาทสสแผนงาน
โครงการ
และอพสนๆ

ดบ งนบ ปนเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทจถงไดปจบดทตามาตรการ “เผยแพรสขปอมสลขสาวสารทสสส ตาคบญและหลาก
หลาย” ขถปนเพพสอใหปประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏฏบบตฏราชการตามอตานาจหนปาทสสและเขปาถถงขปอมสลตามภารกฏจ
หลบกของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทไดปงสายและสะดวกมากขถปน

๓. วบตถทุประสงคย
๓.๑ เพพสอใหปมสการเผยแพรสขปอมสลขสาวสารทสสส ตาคบญและเขปาถถงงสาย
๓.๒ เพพสอใหปมสการเผยแพรสขปอมสลขสาวสารทสสหลากหลาย
๓.๓ เพพสอใหปประชาชนหรพอผสปรบ บบรฏการสามารถเขปาถถงขปอมสลขสาวสารไดปสะดวกมากยฏสงขถปน

๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต
มสขปอมสลประเภทตสางๆเผยแพรสตสอประชาชนในพพปนทสสและเขปาถถงไดปโดยสะดวกมากกวสา ๑๐ ประเภทขถปนไป

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
พพปนทสสทบ ปงในและนอกเขตเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
จบดใหปมสขปอมสลขสาวสารประเภทตสางๆเผยแพรสใหปประชาชนทบ ปงในและนอกพพปนทสสไดปแกส
- แผนพบฒนาทปองถฏสน
- งบประมาณรายจสายประจตาปส
- แผนการดตาเนฏนงาน
- แผนอบตรากตาลบง
- แผนการจบดหาพบสดทุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรทุปผลการจบดซพปอจบดจปาง
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- ขปอมสลรายรบ บและรายจสาย
- งบแสดงฐานะทางการเงฏน
- รายงานการประชทุมคณะผสปบรฏหารทปองถฏสน
- รายงานผลการปฏฏบบตฏงานประจตาปส
- รายงานผลคะแนนการประเมฏนมาตรฐานการปฏฏบบตฏราชการ
- ผลสตารวจความพถงพอใจของประชาชน

๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
ปส งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
ไมสใชปงบประมาณ

๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ
สตานบ กปลบดเทศบาลเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐.ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
จตานวนขปอมสลขสาวสารทสสไดปรบ บการเผยแพรส

๑. ชมสอโครงการ : กฏจกรรม “การเผยแพรสขปอมสลขสาวสารดปานการเงฏนการคลบ งพบ สดทุและทรบ พยยสฏนของ
เทศบาลและการรบ บ
เรมสองรปองเรปยนเกปสยวกบ บการเงฏนการคลบ ง”
๒. หลบกการและเหตทุผล

การบรฏหารงานราชการในปบ จจทุบบนภาคประชาชนไดปเขปามามสสสวนรสวมและมสบทบาทอยสางมากในการบรฏหาร
งานของ
ราชการสสวนทปองถฏสนในดปานตสางๆการบรฏหารงานราชการสสวนทปองถฏสนตปองสามารถตรวจสอบไดปตปองมสความโปรสงใส
ตปองใหป
ประชาชนไดปรบ บทราบขปอมสลขสาวสารในการดตาเนฏนกฏจกรรมตสางๆเพพสอเปห็นการปป องกบนมฏใหปเกฏดการททุจรฏตและ
ประพฤตฏมฏชอบ
เพพสอใหปเกฏดประโยชนรสสงสทุดแกสภาครบ ฐและภาคประชาชน

๓. วบตถทุประสงคย
เพพสอเผยแพรสขปอมสลขสาวสารในการปฏฏบบตฏงานใหปประชาชนไดปรบ บรสปเพพสอประชาสบมพบนธรการปฏฏบบตฏงานของภาค

รบ ฐเพพสอ
สสงเสรฏมบทบาทการมสสสวนรสวมของภาคประชาชนในการตฏดตามตรวจสอบการททุจรฏตประพฤตฏมฏชอบในภาครบ ฐเสรฏม
สรปางและ
พบฒนาเครพอขสายในการตฏดตามและตรวจสอบการททุจรฏตและประพฤตฏมฏชอบในภาครบ ฐใหปมสความเขปมแขห็งเพพสอใหปมส
ระบบและกลไก
ในการปป องกบนและตรวจสอบมฏใหปเกฏดการททุจรฏตหรพอการปฏฏบบตฏหนปาทสสโดยมฏชอบในภาครบ ฐ

๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต
ประชาชนภายในเขตเทศบาล

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
เผยแพรสขปอมสลขสาวสารเกสสยวกบบงบประมาณรายการบบญชสรบ บจสายเงฏนประจตาปส และการจบดซพปอจบดจปางจบดหา

พบสดทุตสางๆ
รวมถถงการประชาสบมพบนธรเกสสยวกบบการชตาระภาษสทปองถฏสนและการรบ บเรพสองรปองเรสยนทางดปานการเงฏนการคลบงผสานทาง
เวห็บไซตรของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทและปฏดประกาศขปอมสลดบ งกลสาวทสสบอรรดประชาสบมพบนธรของเทศบาล
ตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
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๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
๔ปส (ปส งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
ไมสใชปงบประมาณ

๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ
กองคลบงเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
ประชาชนไดปรบ บรสปขปอมสลขสาวสารทสสส ตาคบญของทางราชการประชาชนมสโอกาสไดปตรวจสอบการบรฏหารงานของ

เทศบาลทตาใหปลดการททุจรฏตและประพฤตฏมฏชอบมสความโปรสงใสในการปฏฏบบตฏงาน

๓.๑.๓ มปการปฏ ดประกาศเผยแพรสขปอมสลขสาวสารเกปสยวกบ บการปฏฏบบ ตฏราชการทปส เปป นประโยชนยกบบการมป
สสวนรสวมตรวจสอบของประชาชน
๑. ชมสอโครงการ : มาตรการ “จบดใหปมปชสองทางทปสประชาชนเขปาถนงขปอมสลขสาวสารของเทศบาลตตาบลตลาด
นฏคมปราสาท”
๒. หลบกการและเหตทุผล/ทปสมาของมาตรการ

ดปวยพระราชบบญญบตฏขปอมสลขสาวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กตาหนดใหปหนสวยงาน
ของรบ ฐ
จะตปองจบดใหปมสการเผยแพรสขปอมสลทสสส ตาคบญๆของหนสวยงานเชสนโครงสรปางและการจบดองครกรอตานาจหนปาทสสแผนงาน
โครงการ
และอพสนๆ

ดบ งนบ ปนเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทจถงไดปตระหนบ กและเหห็นความสตาคบญของการเผยแพรสขปอมสลทสส
ส ตาคบญๆของหนสวยงานผสานทางชสองทางทสสหลากหลายเพพสอใหปการเผยแพรสขปอมสลขสาวสารครอบคลทุมททุกกลทุ สมเปป าหมาย
ไดปแกสหนสวยประชาสบมพบนธร ณ ทสสทตาการของหนสวยงานเวห็บไซตรของหนสวยงานหรพอสพสอสบงคม (Social Media) 
หมายเลขโทรศบพทรเฉพาะการเผยแพรสขปอมสลทางสพสอสฏสงพฏมพรตสางๆโทรทบศนรวฏทยทุสพสออฏเลห็กทรอนฏกสรอพสนๆทบ ปงนสป เพพสอใหป
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏฏบบตฏราชการตามอตานาจหนปาทสสและเขปาถถงขปอมสลตามภารกฏจหลบกของเทศบาล
ตตาบลตลาดนฏคมปราสาทไดปงสายและสะดวกมากขถปน

๓. วบตถทุประสงคย
๓.๑ เพพสอใหปมสชสองทางการเผยแพรสขปอมสลขสาวสารของหนสวยงานทสสหลากหลาย
๓.๒ เพพสอใหปประชาชนหรพอผสปรบ บบรฏการสามารถเขปาถถงขปอมสลขสาวสารไดปสะดวกมากยฏสงขถปน
๓.๓ เพพสอใหปมสชสองทางในการรบ บเรพสองรปองเรสยนทสสเขปาถถงประชาชนไดปงสาย

๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต
ชสองทางในการเผยแพรสขปอมสลขสาวสารของหนสวยงานจตานวนไมสนปอยกวสา ๗ ชสองทาง

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
พพปนทสสทบ ปงในและนอกเขตเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
จบดใหปมสและเผยแพรสขปอมสลขสาวสารในชสองทางทสสเปห็นการอตานวยความสะดวกแกสประชาชนไดปแกส
- บอรรดหนปาส ตานบ กงานเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
- บอรรดประชาสบมพบนธรของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทรปานคปาชทุมชนตามชทุมชน/หมสสบปาน
- ประกาศเสสยงตามสาย/วฏทยทุชทุมชน/หอกระจายขสาว/รถกระจายเสสยง/หนสวยประชาสบมพบนธรเคลพสอนทสส
- ศสนยรขปอมสลขสาวสารขององครกรปกครองสสวนทปองถฏสนมสเจปาหนปาทสสใหปบรฏการประจตาและใหปประชาชนสพบคปน

ไดปเอง
- จบดสสงเอกสารเผยแพรสรายงานประจตาปส
- ประชาสบมพบนธรขปอมสลการดตาเนฏนงานขององครกรปกครองสสวนทปองถฏสนผสานสพสอมวลชน/การจบดแถลงขสาว
- หนบ งสพอพฏมพรหรพอวฏทยทุทปองถฏสน
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- ประกาศผสานเวห็บไซตร/เวห็บบอรรด/เฟสบทุบ๊คทสสมสขปอมสลผลการดตาเนฏนงานขององครกรปกครองสสวนทปองถฏสน

๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
ปส งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
ไมสใชปงบประมาณ

๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ
สตานบ กปลบดเทศาลเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐.ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
จตานวนชสองทางในการเผยแพรสขปอมสลขสาวสารของหนสวยงาน

๑. ชมสอโครงการ : โครงการสมสอประชาสบมพบนธย
๒. หลบกการและเหตทุผล/ทปสมาของมาตรการ

ในภาวะสบงคมปบ จจทุบบนความเจรฏญกปาวหนปาดปานวฏชาการและเทคโนโลยสตสางๆกปาวหนปาไปมากเครพสองมพอ
สพสอสาร
อฏเลห็กทรอนฏกสรตสางๆทสสทบนสมบยและมสประสฏทธฏภาพสสงการนตาเอาเทคโนโลยสตสางๆเขปามาใชปในการดตาเนฏนงานผสานสพสอ
การ
ประชาสบมพบนธรเพพสอใหปบรรลทุผลสตาเรห็จและรวดเรห็วยฏสงขถปนโดยเฉพาะการสรทุปเพพสอใหปความรสปความเขปาใจไดปงสายในชสวง
ระยะเวลา
สบ ปนๆหรพอชสวงระยะเวลาอบนจตากบดนบ ปนเปห็นเรพสองทสสตปองปสพพปนฐานสรปางความนสาเชพสอถพอและนสาสนใจใหปกบบกฏจกรรม/
โครงการของ
เทศบาลใหปสามารถมองเหห็นภาพหรพอเหห็นความเกสสยวโยงกบนของกฏจกรรม/โครงการตสางๆไดปชบดเจนถสกตปองฉะนบ ปน
การสรปาง
ความสบมพบนธรกบ บประชาชนตปองการใหปประชาชนเขปาถถงและมสสสวนรสวมรบ บรสปในภารกฏจของเทศบาลจถงจตาเปห็นตปอง
พฏจารณาในการ
เลพอกสพสอใหปเหมาะสมกบบสภาวการณรนบ ปนๆการใชปสพสอเทคนฏคและวฏธสการเปห็นอยสางไรบปางในแตสละขบ ปนตอนทสสตสางกบน
เปห็นสฏสงส ตาคบญ
ทบ ปงนสป เพพสอใหปประชาชนยอมรบ บและใหปความรสวมมพอสนบ บสนทุนซถสงจะมสผลตสอการพบฒนาตามภารกฏจบทบาทหนปาทสสอยสาง
โปรสงใส
และยทุตฏธรรม

๓. วบตถทุประสงคย
๑. เพพสอประชาสบมพบนธรการดตาเนฏนงานของเทศบาลใหปประชาชนไดปรบ บทราบโดยผสานทางสพสอประเภทตสางๆ

ไดปแกส
สพสอสฏสงพฏมพร, สพสอวฏทยทุ, โทรทบศนร, สพสอ Social network ผสานทางจดหมายอฏเลห็กทรอนฏกสร

๒. เพพสอสรปางจฏตสตานถกใหปเกฏดการเรสยนรสปรบ บรสปและเขปาใจในภารกฏจการปฏฏบบตฏงานของเทศบาลอยสางถสกตปอง
และโปรสงใส

๓. เพพสอสสงเสรฏมใหปประชาชนมสสสวนรสวมและรบ บผฏดชอบในภารกฏจของเทศบาล
๔. เพพสอใหปเกฏดความหวงแหนและภาคภสมฏใจในทปองถฏสนของตน
๕. เพพสอนตาเสนอผลงาน/โครงการโดดเดสนใหปเปห็นทสสทราบกบนอยสางแพรสหลาย
๖. เพพสอความสบมพบนธรทสสดสและเชพสอมความสามบคคสระหวสางเทศบาลสพสอมวลชนและประชาชน

๔. เปป าหมาย
เพพสอผลฏตสพสอประชาสบมพบนธรเผยแพรสภารกฏจของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทใหปแกสประชาชนโดยทบ สวไป

อยสางกวปางขวาง
๔.๑ จบดทตาวารสารรายงานประจตาปส เพพสอรวบรวมภารกฏจการดตาเนฏนงานของเทศบาล
๔.๒ จบดทตาวารสารแถลงผลงานคณะผสปบรฏหาร
๔.๓ จบดทตาแผสนพบบประชาสบมพบนธรเทศบาลและคสสมพอการใหปบรฏการประชาชน
๔.๔ จบดทตา Presentation นตาเสนอผลงานกฏจกรรม/โครงการของเทศบาล
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๔.๕ จบดทตา spot
๔.๖ จบดทตาคส สมพอส ตาหรบ บประชาชน
๔.๗ จบดแถลงขสาวสพสอมวลชน
๔.๘ จบดงานเลสปยงขอบคทุณสพสอมวลชน
๔.๙ จบดทตาของทสสระลถก
๔.๑๐ รถโฆษณาเคลพสอนทสส
๔.๑๑ ปป ายประชาสบมพบนธร
๔.๑๒ จดหมายอฏเลห็กทรอนฏกสร
๔.๑๓ เสสยงตามสาย
๔.๑๔ อพสนๆ

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
ในเขตเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
๖.๑ เสนออนทุมบตฏโครงการ
๖.๒ ดตาเนฏนการประชทุม
๖.๓ มอบหมายงาน/จบดทตาการรสวมนตาเสนอรสางรสปแบบ
๖.๔ ผลฏตสพสอประเภทตสางๆเพพสอใหปเกฏดการเรสยนรสปอยสางเหมาะสมตามภารกฏจของเทศบาล
๖.๕ ตฏดตามและประเมฏนผลโครงการ

๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
ปส งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
๑๐,๐๐๐.-บาท

๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ
สตานบ กปลบดเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
ใชปแบบสอบถามความพถงพอใจในการดตาเนฏนงานของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทซถสงออกแบบโดย

คณะกรรมการตฏดตามและประเมฏนผลแผนพบฒนาเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทเปห็นตบวชสปวบดโดยกตาหนดตบวชสปวบด
ดบ งนสป

- ประชาชนไดปรบ บทราบเขปาใจถถงบทบาทภารกฏจของเทศบาลและมสความพถงพอใจในสพสอเอกสารในการ
ประชาสบมพบนธร
ไมสนปอยกวสารปอยละ ๖๐

๓.๒ การรบ บฟบ งความคฏดเหปนการรบ บและตอบสนองเรมสองรปองเรปยน/รปองททุกขยของประชาชน
๓.๒.๑ มปกระบวนการรบ บฟบ งความคฏดเหปนของประชาชนในการดตาเนฏนกฏจการตามอตานาจหนป าทปสของ
องคยกรปกครองสสวนทปองถฏสนโดยเฉพาะการดตาเนฏนกฏจการทปสจะมปผลกระทบตสอความเปป นอยส สและสทุข
อนามบ ยของประชาชนในทปองถฏสน
๑. ชมสอโครงการ : โครงการจบดประชาคมแผนชทุมชน
๒. หลบกการและเหตทุผล/ทปสมาของโครงการ

ตามทสสกระทรวงมหาดไทยโดยกรมสสงเสรฏมการปกครองทปองถฏสนมสนโยบายในการบสรณาการกระบวนการ
ทตางานรสวมกบนของททุกภาคสสวนทสสเกสสยวขปองในการสสงเสรฏมสนบ บสนทุนใหปททุกหมสสบปาน/ชทุมชนมสกระบวนการจบดทตา
ทบทวนปรบ บปรทุงแผนชทุมชนเพพสอพบฒนาคทุณภาพแผนชทุมชนและสนบ บสนทุนใหปหนสวยงานภาครบ ฐองครกรปกครองสสวน
ทปองถฏสนนตาแผนชทุมชนสส สการปฏฏบบตฏซถสงเปห็นกลไกสตาคบญในการสสงเสรฏมการมสสสวนรสวมในการพบฒนาชทุมชนและทปองถฏสน
ของประชาชนเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทไดปดตาเนฏนการจบดโครงการประชทุมประชาคมแผนแมสบทชทุมชนประจตา
ปส งบประมาณ ๒๕๖๑เพพสอนตามาบรรจทุไวปในแผนพบฒนาสสสปส ของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทประจตาปส  พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔รวมถถงการนตาเขปาบรรจทุไวปในรสางเทศบบญญบตฏงบประมาณของเทศบาลในปสถบดไปเทศบาลตตาบล
ตลาดนฏคมปราสาทจถงไดปจบดใหปมสโครงการประชทุมประชาคมแผนแมสบทชทุมชนประจตาปส  พ.ศ. ๒๕๖๑ขถปน
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๓. วบตถทุประสงคย
๓.๑ เพพสอจบดเกห็บขปอมสลพพปนฐานทสสเปห็นมาตรฐานสามารถนตาไปใชปประโยชนรในการจบดทตาแผนชทุมชนและ

วางแผนพบฒนา
ทปองถฏสน

๓.๒ เพพสอระดมความคฏดเหห็นและกตาหนดแนวทางการแกปไขปบ ญหาของผสปนตาชทุมชน
๓.๓ เพพสอใหปไดปแผนงานโครงการของชทุมชนนตามาบรรจทุไวปในแผนพบฒนาสสสปส ของเทศบาล
๓.๔ เพพสอรบ บทราบปบ ญหาและความตปองการทสสแทปจรฏงของประชาชน
๓.๕ เพพสอฝถกใหปประชาชนไดปรสวมกระบวนการรสวมคฏดรสวมทตารสวมแกสปบ ญหาและสสงเสรฏมระบอบ

ประชาธฏปไตยแบบมส
สสวนรสวม

๓.๖ เพพสอใหปประชาชนมสสสวนรสวมในการปป องกบนและปราบปรามการททุจรฏตการปฏฏบบตฏราชการขององครกร
ปกครองสสวนทปองถฏสน

๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต
จบดเกห็บขปอมสลพพปนฐานชทุมชนและจบดใหปมสประชทุมเวทสประชาคมจตานวน๘ชทุมชนในเขตเทศบาลตตาบลตลาด

นฏคมปราสาทสตาหรบ บใหปประชาชนไดปแสดงความคฏดเหห็นใหปไดปมาซถสงแผนงานของชทุมชนเพพสอนตามาบรรจทุไวปในแผน
พบฒนาสสสปส ของเทศบาล

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
๖.๑ เสนอขออนทุมบตฏโครงการ
๖.๒ ประสานชทุมชนเพพสอคบดเลพอกผสปจบดเกห็บขปอมสลพพปนฐาน
๖.๓ ประสานวฏทยากรและหนสวยงานทสสเกสสยวขปอง
๖.๔ จบดประชทุมชสปแจงทตาความเขปาใจ
๖.๕ ดตาเนฏนการจบดเกห็บขปอมสลพพปนฐาน, ตรวจสอบขปอมสล, ทตาการบบนทถกและประมวลผลขปอมสล
๖.๖ จบดประชทุมผสปนตาชทุมชนและเวทสประชาคมตามตารางทสสกตาหนด
๖.๗ จบดประชทุมเพพสอพฏจารณารสางแผนชทุมชน
๖.๘ จบดทตาแผนชทุมชนเพพสอสสงใหปกองวฏชาการฯและหนสวยงานทสสเกสสยวขปอง
๖.๙ ประเมฏนผลและรายงานผลใหปผสปบรฏหารทราบ

๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
จบดเวทสประชทุมประชาคมชทุมชนและจบดใหปมสการพฏจารณารสางแผนชทุมชนจตานวน๘ ชทุมชนระหวสางเดพอน

มสนาคม –
เมษายน ๒๕๖๑

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
๒๐,๐๐๐.-บาท

๙. ผสปรบ บผฏดชอบ
สตานบ กปลบดเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
๑. มสขปอมสลพพปนฐานชทุมชนทสสไดปมาตรฐานสตาหรบ บใชปในการวางแผนพบฒนาชทุมชนและพบฒนาทปองถฏสน
๒. ไดปรบ บทราบปบ ญหาและความตปองการทสสแทปจรฏงของประชาชนในแตสละชทุมชน
๓. ไดปแผนงานโครงการของชทุมชนเพพสอนตามาบรรจทุไวปในแผนพบฒนาสสสปส เทศบาล
๔. ประชาชนไดปแสดงความคฏดเหห็นและรสวมกบนแกปไขปบ ญหาของชทุมชน
๕. ประชาชนไดปเขปามามสสสวนรสวมในการตบดสฏนใจตามระบอบประชาธฏปไตย
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๖. ประชาชนไดปมสสสวนรสวมในการปป องกบนและปราบปรามการททุจรฏตการปฏฏบบตฏราชการขององครกรปกครอง
สสวนทปองถฏสน

๑. ชมสอโครงการ : การดตาเนฏนงานศสนยยรบ บเรมสองราวรปองททุกขยเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
๒. หลบกการและเหตทุผล/ทปสมาของโครงการ

เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทเปห็นหนสวยงานภาครบ ฐทสสเนปนการใหปบรฏการประชาชนและมสเปป าหมายใหปมส
การบรฏการประชาชนในดปานตสางๆทสสอยส สในอตานาจหนปาทสสดปวยความรวดเรห็วมสประสฏทธฏภาพและเกฏดประโยชนรตสอ
ประชาชนผสปรบ บบรฏการโดยตรงโดยถพอวสาประชาชนเปห็นศสนยรกลางทสสจะไดปรบ บการบรฏการอยสางสะดวกรวดเรห็วและลด
ภาระของประชาชนเปห็นสตาคบญ

ดบ งนบ ปนเพพสอใหปการดตาเนฏนงานดปานบรฏการเปห็นไปอยสางตสอเนพส องและเปห็นการอตานวยความสะดวกและตอบ
สนองความ
ตปองการของประชาชนเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทจถงมสการจบดตบ ปงศสนยรรบ บเรพสองราวรปองททุกขรเพพสอไวปส ตาหรบ บรบ บ
เรพสองรปองเรสยน/รปองททุกขรจากประชาชนทสสไดปรบ บความเดพอดรปอนตสางๆ

๓. วบตถทุประสงคย
๓.๑ เพพสอรบ บทราบปบ ญหาความเดพอดรปอนของประชาชนในพพปนทสสและจะไดปแกปไขปบ ญหาไดปอยสางถสกตปองหรพอ

นตามาเปห็นขปอมสลในการทตาแผนงานโครงการแกปไขปบ ญหาตสอไป
๓.๒ เพพสออตานวยความสะดวกแกสประชาชนทสสมาตฏดตสอราชการณสตานบ กงานเทศบาลตตาบลตลาดนฏคม

ปราสาท
๓.๓ เพพสอเสรฏมสรปางความสบมพบนธรอบนดสระหวสางบทุลากรของเทศบาลกบบประชาชนในพพปนทสส

๔. เปป าหมาย
ใหปบรฏการรบ บเรพสองรปองเรสยน/รปองททุกขรจากประชาชนในพพปนทสสทสสไดปรบ บความเดพอดรปอนรตาคาญหรพอผสปมสสสวนไดป

เสสยทสส
เกสสยวขปองโดยการปฏฏบบตฏราชการตปองสามารถใหปบรฏการไดปอยสางมสคทุณภาพสามารถดตาเนฏนการแลปวเสรห็จภายในระยะ
เวลาทสส
กตาหนดสรปางความเชพสอมบ สนไวปวางใจรวมถถงตอบสนองตามความคาดหวบง/ความตปองการของประชาชนผสปรบ บบรฏการ
และผสปมสสสวน
ไดปสสวนเสสยทสสมสความหลากหลายและมสความแตกตสางกบนไดปอยสางเหมาะสมและมสการจบดเตรสยมระบบการแกปไขหรพอ
บรรเทาปบ ญหา
และผลกระทบใดๆทสสอาจจะเกฏดขถปนตามมาไดป

๕. วฏธปดตาเนฏนการ
๕.๑ จบดทตาคตาสบ สงแตสงตบ ปงเจปาหนปาทสสผส ปรบ บผฏดชอบรบ บเรพสองรปองเรสยน/รปองททุกขร
๕.๒ เผยแพรสประชาสบมพบนธรใหปประชาชนทราบชสองทางในการรปองททุกขร/รปองเรสยน
๕.๓ นตาเรพสองเสนอคณะผสปบรฏหารพฏจารณาสบ สงการเจปาหนปาทสสผส ปเกสสยวขปองเพพสอแกปไขปบ ญหาตามความจตาเปห็น

และเรสงดสวน
๕.๔ แจปงผลการปฏฏบบตฏงานใหปผสปรปองทราบ

๖. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
ใหปบรฏการในวบนเวลาราชการวบนจบนทรร – วบนศทุกรรตบ ปงแตสเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยชสองทางรปอง

ททุกขร/รปองเรสยนดบงนสป
๖.๑ สตานบ กงานเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
๖.๒ ทางโทรศบพทรหมายเลข๐๔๔-๖๗๙๔๔๗-๘ทางโทรสารหมายเลข๐๔๔ -๖๗๙๔๔๗
๖.๓ ทางเวห็บไซตร
๖.๔ ทางไปรษณสยร

๗. งบประมาณดตาเนฏนการ
ไมสใชปงบประมาณ

๘. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ
สตานบ กปลบดเทศบาลเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
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๙. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
๙.๑ มสสถฏตฏจ ตานวนเรพสองรปองททุกขร/รปองเรสยนประจตาสบปดาหร/ประจตาเดพอนทตาใหปเหห็นวสาประชาชนไดปมสสสวน

รสวมในการ
สอดสสองดสแลสบงคมและการอยส สรสวมกบนแสดงใหปเหห็นถถงการเปฏดโอกาสใหปประชาชนมสสสวนรสวมในการดตาเนฏนงานของ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๙.๒ สามารถดตาเนฏนการแกปไขปรบ บปรทุงตามเรพสองทสสประชาชนรปองเรสยน/รปองททุกขร
๙.๓ แจปงผลการดตาเนฏนการใหปผสปรปองเรสยนทราบภายใน ๑๕ วบน

๓.๒.๒ มปชสองทางใหปประชาชนในทปองถฏสนสามารถรปองเรปยน/รปองททุกขยไดปโดยสะดวก
๑. ชมสอโครงการ : โครงการเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทเคลมสอนทปส
๒. หลบกการและเหตทุผล/ทปสมาของโครงการ

เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทเปห็นหนสวยงานภาครบ ฐทสสเนปนการใหปบรฏการประชาชนและมสเปป าหมายใหปมส
การบรฏการประชาชนในดปานตสางๆทสสอยส สในอตานาจหนปาทสสดปวยความรวดเรห็วมสประสฏทธฏภาพและเกฏดประโยชนรตสอ
ประชาชนผสปรบ บบรฏการโดยตรงโดยถพอวสาประชาชนเปห็นศสนยรกลางทสสจะไดปรบ บการบรฏการอยสางสะดวกรวดเรห็วและลด
ภาระของประชาชนเปห็นสตาคบญ

ดบ งนบ ปนเพพสอใหปการดตาเนฏนงานดปานบรฏการประชาชนเปห็นไปอยสางตสอเนพส องและเปห็นการใหปบรฏการในเชฏงรทุกจถง
ไดปจบดทตา
โครงการเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทเคลพสอนทสสเพพสอส ตารวจความตปองการของประชาชนตามครบ วเรพอนวสา
ตปองการใหปเทศบาลดตาเนฏนการใหปบรฏการในดปานใดบปางและใหปบรฏการงานดปานตสางๆซถสงอยส สในอตานาจหนปาทสสอาจ
ดตาเนฏนการดปวยตนเองหรพอรสวมมพอกบบองครกรเอกชนโดยเนปนใหปบรฏการฟรสแกสประชาชนหรพอหากจตาเปห็นตปองคฏดวสา
บรฏการกห็ใหปคฏดในอบตราถสกทสสสทุดเพพสอใหปประชาชนเดพอดรปอนนปอยทสสสทุดรสวมกบบการประชทุมเวทสประชาคมทตาแผนพบฒนา
ชทุมชน

๓. วบตถทุประสงคย
๓.๑ เพพสออตานวยความสะดวกแกสประชาชนโดยไมสตปองเดฏนทางมารบ บบรฏการ ณ สตานบ กงานเทศบาลซถสงอาจ

เสสยคสาใชปจสายหรพอเสสยเวลาเพฏสมขถปน
๓.๒ เพพสอรบ บทราบปบ ญหาความเดพอดรปอนของประชาชนในพพปนทสสและจะไดปแกปไขปบ ญหาไดปอยสางถสกตปองหรพอ

นตามาเปห็น
ขปอมสลในการทตาแผนงานโครงการแกปไขปบ ญหาตสอไป

๓.๓ เพพสอเสรฏมสรปางความสบมพบนธรอบนดสระหวสางบทุคลากรของเทศบาลกบบประชาชนในพพปนทสส

๔. เปป าหมาย/ผลลบพธย
นตาบรฏการในหนปาทสสของททุกสสวนงานของเทศบาลออกไปใหปบรฏการแกสประชาชนหมทุนเวสยนชทุมชนตสางๆใน

เขตเทศบาล
ทบ ปงหมดรสวมกบบการประชทุมเวทสประชาคมทตาแผนพบฒนาชทุมชน

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
กตาหนดใหปออกเทศบาลเคลพสอนทสสรสวมกบบการประชทุมเวทสประชาคมทตาแผนพบฒนาชทุมชนในเขตเทศบาล

ตตาบลตลาดนฏคมปราสาทโดยแบสงเปห็นแตสละเขตตามเขตเลพอกตบ ปง

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
๑. จบดทตารสางโครงการเสนอคณะผสปบรฏหารพฏจารณาอนทุมบตฏ
๒. จบดหางบประมาณเพพสอสนบ บสนทุนโครงการใหปบรรลทุผลตามเปป าหมาย
๓. ประสานงานกบบททุกกองททุกฝส ายเพพสอคบดเลพอกกฏจกรรมและงานในหนปาทสสทสสจะนตาไปใหปบรฏการแกส

ประชาชนในเขตเทศบาลทบ ปงหมด
๔. กตาหนดสถานทสสวบนเวลาในการออกใหปบรฏการเคลพสอนทสส
๕. ประสานงานกบบททุกสสวนงาน

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
๑. จบดทตารสางโครงการเสนอคณะผสปบรฏหารพฏจารณาอนทุมบตฏ
๒. จบดหางบประมาณเพพสอสนบ บสนทุนโครงการใหปบรรลทุผลตามเปป าหมาย
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๓. ประสานงานกบบททุกกองททุกฝส ายเพพสอคบดเลพอกกฏจกรรมและงานในหนปาทสสทสสจะนตาไปใหปบรฏการแกส
ประชาชน
ทบ ปง ๑๗ ชทุมชน

๔. กตาหนดสถานทสสวบนเวลาในการออกใหปบรฏการเคลพสอนทสส
๕. ประสานงานกบบททุกสสวนการงาน
๖. ประชาสบมพบนธรใหปประชาชนทราบลสวงหนปาทางเสสยงตามสายและรถประชาสบมพบนธรเคลพสอนทสส
๗. นตากฏจกรรมงานในหนปาทสสออกบรฏการประชาชน
๘. ประเมฏนผลการปฏฏบบตฏงาน

๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
กตาหนดออกใหปเทศบาลเคลพสอนทสสรสวมกบบการประชทุมเวทสประชาคมทตาแผนพบฒนาชทุมชนในเดพอนมสนาคม 

๒๕๖๑

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
๑๐,๐๐๐.-บาท

๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ
สตานบ กปลบดเทศบาลเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
๑๐.๑ มสสถฏตฏจ ตานวนประชาชนททุกชทุมชนทสสอยส สในเขตเทศบาลซถสงไดปเขปารสวมโครงการฯไดปรบ บบรฏการทสสสะดวก

รวดเรห็วประหยบดพรปอมทบ ปงไดปรบ บทราบนโยบายตสางๆของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทอยสางทบ สวถถง
๑๐.๒ ประชาชนททุกชทุมชนทสสอยส สในเขตเทศบาลมสโอกาสไดปแสดงความคฏดเหห็นโดยมสเจปาหนปาทสสของเทศบาล

รสวมรบ บฟบ งทบ ปงในเรพสองการดตาเนฏนงานของเทศบาลและความตปองการดปานสาธารณสปโภคของประชาชน

๓.๒.๓ มปรายงานหรมอแจปงเปป นลายลบกษณยอบ กษรใหปประชาชนผสปรปองเรปยน/รปองททุกขยไดปทราบถนงการ
ไดปรบ บเรมสองระยะเวลาและผลการดตาเนฏนการเกปสยวกบบเรมสองรปองเรปยน/รปองททุกขย
๑. ชมสอโครงการ : มาตรการแกปไขเหตทุเดมอดรปอนรตาคาญดปานการสาธารณสทุขและสฏสงแวดลปอม
๒. หลบกการและเหตทุผล/ทปสมาของโครงการ

กองสาธารณสทุขและสฏสงแวดลปอมเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทเปห็นสสวนงานทสสมสอ ตานาจหนปาทสสโดยตรง
ในการดสแลดปานการสาธารณสทุขและสฏสงแวดลปอมใหปแกสประชาชนตามพระราชบบญญบตฏการสาธารณสทุขพ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซถสงมทุ สงเนปนการบรฏการใหปประชาชนอยส สในสภาพสฏสงแวดลปอมทสสดสเอพปอตสอการดตารงชสวฏตไดปอยสางปกตฏสทุขดบ งนบ ปนเมพสอมสกรณส
การแจปงเรพสองราวหรพอรปองททุกขรอบนมสลบกษณะทสสเกสสยวขปองกบบสภาพสฏสงแวดลปอมทสสมสเหตทุเดพอดรปอนรตาคาญเชสนกลฏสน
เหมห็นเสสยงดบ งกองสาธารณสทุขและสฏสงแวดลปอมจถงมสหนปาทสสเรสงดตาเนฏนการตรวจสอบและแกปไขเหตทุเดพอดรปอนรตาคาญ
นบ ปนเพพสอแกปไขปบ ญหาใหปประชาชนโดยเรห็ว

๓. วบตถทุประสงคย
๓.๑ เพพสอรบ บแจปงปบ ญหาความเดพอดรปอนของประชาชนในพพปนทสสเกสสยวกบบเหตทุเดพอดรปอนรตาคาญตามพระราช

บบญญบตฏการ
สาธารณสทุขพ.ศ. ๒๕๓๕ และจะไดปแกปไขปบ ญหาไดปอยสางถสกตปองรวดเรห็ว

๓.๒ เพพสอเปห็นการบรฏการประชาชนใหปอยส สในสภาพแวดลปอมทสสดสเสมอ
๓.๓ เพพสอเปห็นการกตาหนดขบ ปนตอนการดตาเนฏนงานของเจปาหนปาทสส

๔. เปป าหมาย
รบ บแจปงเรพสองรปองเรสยน/รปองททุกขรเกสสยวกบบเหตทุเดพอดรปอนรตาคาญจากประชาชนในพพปนทสสเทศบาลตตาบลตลาด

นฏคมปราสาท

๕. วฏธปดตาเนฏนการ
๕.๑ จบดทตาคตาสบ สงแตสงตบ ปงเจปาหนปาทสสผส ปรบ บผฏดชอบดตาเนฏนการเกสสยวกบบเหตทุเดพอดรปอน
๕.๒ เผยแพรสประชาสบมพบนธรใหปประชาชนทราบชสองทางในการแจปงเหตทุเดพอดรปอนรตาคาญ
๕.๓ รบ บแจปงโดยตรงหรพอรบ บเรพสองผสานศสนยรรบ บเรพสองราวรปองททุกขรเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
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๕.๔ ดตาเนฏนการออกตรวจพพปนทสสเรพสองรปองเรสยน/รปองททุกขรและนตาเรพสองเสนอตสอคณะผสปบรฏหารพฏจารณาสบ สง
การเจปาหนปาทสส
ผส ปเกสสยวขปองเพพสอแกปไขปบ ญหาตามความจตาเปห็นและเรสงดสวน

๕.๕ แจปงผลการปฏฏบบตฏงานใหปผสปรปองทราบ ๑๕ วบนนบ บแตสวบนรบ บแจปง

๖. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
ใหปบรฏการในวบนเวลาราชการวบนจบนทรร – วบนศทุกรรตบ ปงแตสเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยชสองทางรปอง

ททุกขร/
รปองเรสยนไดปแกส ๑) ไปรษณสยร ๒) โทรศบพทร๓) โทรสาร ๔) เวห็บไซตร ๕) เฟสบทุบ๊ค

๗. งบประมาณดตาเนฏนการ
ไมสใชปงบประมาณ

๘. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ
กองสาธารณสทุขและสฏสงแวดลปอมเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๙. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
๙.๑ มสสถฏตฏจ ตานวนเรพสองรปองททุกขร/รปองเรสยนเหตทุเดพอดรปอนรตาคาญเปห็นประจตาททุกเดพอนทตาใหปเหห็นวสา

ประชาชนไดปมสสสวนรสวมในการสอดสสองดสแลสบงคมและการอยส สรสวมกบนแสดงใหปเหห็นถถงการเปฏดโอกาสใหปประชาชนมส
สสวนรสวมในการสอดสสองดสแลการดตาเนฏนงานของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๙.๒ สามารถดตาเนฏนการแกปไขปรบ บปรทุงเหตทุเดพอดรปอนรตาคาญตามเรพสองทสสประชาชนแจปงเหตทุหรพอรปองเรสยน/
รปองททุกขร

๙.๓ ออกตรวจพพปนทสสและแจปงผลการดตาเนฏนการใหปผสปรปองเรสยนทราบภายใน ๑๕ วบน
๓.๓ การสสงเสรฏมใหปประชาชนมปสสวนรสวมบรฏหารกฏจการขององคยกรปกครองสสวนทปองถฏสน
๓.๓.๑ ดตาเนฏนการใหปประชาชนมปสสวนรสวมในการจบดทตาแผนพบ ฒนาการจบดทตางบประมาณ
๑. ชมสอโครงการ : มาตรการแตสงตบ ปงคณะกรรมการสนบ บสนทุนการจบดทตาแผนพบ ฒนาเทศบาลตตาบลตลาด
นฏคมปราสาท
๒. หลบกการและเหตทุผล/ทปสมาของโครงการ

ตามระเบสยบกระทรวงมหาดไทยวสาดปวยการจบดทตาแผนพบฒนาองครกรปกครองสสวนทปองถฏสนพ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๑
องครกรจบดทตาแผนพบฒนาขปอ ๗ (๒) และขปอ ๙ กตาหนดใหปมสองครกรและโครงสรปางขององครกรจบดทตาแผนพบฒนาของ
องครกร
ปกครองสสวนทปองถฏสนในรสปของคณะกรรมการ

ดบ งนบ ปนเพพสอใหปเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทในฐานะองครกรปกครองสสวนทปองถฏสนรสปแบบเทศบาลมส
องครกรในการจบดทตาแผนพบฒนาตามระเบสยบกระทรวงมหาดไทยวสาดปวยการจบดทตาแผนพบฒนาขององครกรปกครอง
สสวนทปองถฏสนพ.ศ. ๒๕๔๘ เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทโดยสตานบ กปลบดเทศบาลจถงแตสงตบ ปงคณะกรรมการ
สนบ บสนทุนการจบดทตาแผนพบฒนาเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทขถปน
๓. วบตถทุประสงคย

เพพสอสสงเสรฏมใหปบทุคลากรของเทศบาลและตบวแทนประชาชนจากททุกภาคสสวนไดปมสสสวนรสวมและแสดงความ
คฏดเหห็นในการ
จบดทตารสางแผนยทุทธศาสตรรการพบฒนาเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทและแผนพบฒนาสสสปส เทศบาลตตาบลตลาดนฏคม
ปราสาทใหปสอดคลปองกบบประเดห็นหลบกการพบฒนาทสสประชาคมเทศบาลฯและคณะกรรมการพบฒนาเทศบาลตตาบล
ตลาดนฏคมปราสาทกตาหนดดปวยความถสกตปองโปรสงใสและสทุจรฏต

๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต
คณะกรรมการสนบ บสนทุนการจบดทตาแผนพบฒนาเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทจตานวน๙คน

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
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๖. วฏธปดตาเนฏนการ
๖.๑ จบดประชทุมคณะกรรมการชทุมชนเพพสอคบดเลพอกผสปแทนประชาคมเทศบาล

๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
คณะกรรมการสนบ บสนทุนการจบดทตาแผนพบฒนาเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทบางตตาแหนสงในปบ จจทุบบน

จะครบวาระการดตารงตตาแหนสง ๒ ปส ตามทสสระเบสยบฯกตาหนดในวบนทสส๒ เมษายน ๒๕๖๐เทศบาลจถงตปองดตาเนฏนการคบด
เลพอกบทุคคลในตตาแหนสงดบ งกลสาวมาดตารงตตาแหนสงคณะกรรมการสนบ บสนทุนการจบดทตาแผนพบฒนาเทศบาลตตาบล
ตลาดนฏคมปราสาทแทนกรรมการฯทสสครบวาระการดตารงตตาแหนสงภายใน๓๐ เมษายน๖๐ เพพสอใหปเปห็นไปตามระเบสยบ
กระทรวงมหาดไทยวสาดปวยการจบดทตาแผนพบฒนาขององครกรปกครองสสวนทปองถฏสนพ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑ องครกร
จบดทตาแผนพบฒนาขปอ ๗(๒) และขปอ ๙ ทสสกตาหนด

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
ไมสใชปงบประมาณ

๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ
งานวฏเคราะหรนโยบายและแผนสตานบ กปลบดเทศบาล เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทมสคณะกรรมการสนบ บสนทุนการจบดทตาแผนพบฒนาเทศบาลตตาบลตลาด

นฏคมปราสาทเพพสอเปห็นองครกรในการยกรสางหรพอจบดทตารสางแผนยทุทธศาสตรรการพบฒนาเทศบาลตตาบลตลาดนฏคม
ปราสาทและรสางแผนพบฒนาสสสปส เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทเพพสอใชปเปห็นแผนพบฒนาในการพบฒนาเทศบาล
ตตาบลตลาดนฏคมปราสาทความตปองการของประชาคมและชทุมชนในเขตเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทดปวยความ
ถสกตปองโปรสงใสสทุจรฏตและใหปความสตาคบญในการตสอตปานการททุจรฏต

๓.๓.๒ ดตาเนฏนการใหปประชาชนมปสสวนรสวมในการจบดหาพบ สดทุ
ตบ วอยสางทปส  ๑
๑. ชมสอโครงการ : มาตรการแตสงตบ ปงตบ วแทนประชาคมเขปารสวมเปป นคณะกรรมการตรวจรบ บงานจปาง
๒. หลบกการและเหตทุผล/ทปสมาของโครงการ

ตามทสสเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท ไดปดตาเนฏนการตามขปอบบญญบตฏงบประมาณรายจสายประจตาปส ในดปาน
การจบดซพปอจบดจปาง
ขององครกรปกครองสสวนทปองถฏสนในรอบปส งบประมาณและสสงเสรฏมใหปภาคประชาชน (ประชาคม) ใหปมสสสวนรสวม
อยสางแขห็งขบนกบบ
มาตรการการปป องกบนการททุจรฏตในองครการบรฏหารสสวนตตาบล xxx
๓. วบตถทุประสงคย

เพพสอเปห็นกลไกภาคประชาชน (โดยวฏธสผสานการประชาคม) ในการมสสสวนรสวมกบบเทศบาลตตาบลตลาดนฏคม
ปราสาท
อยสางแขห็งขบนสตาหรบ บการทตางานของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท ไดปมสกฎหมายระเบสยบขปอบบงคบบกตาหนดใหปภาค
ประชาชนและ
สสงเสรฏมกลไกภาคประชาชน (โดยวฏธสผสานการประชาคม) ใหปมสสสวนรสวมอยสางแขห็งขบนกบบมาตรการการปป องกบนการ
ททุจรฏตใน
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท  นบ สนคพอไดปทตาหนปาทสสอยสางถสกตปอง
๔. เปป าหมาย

ตบวแทนประชาคมหมสสบปานทบ ปง ๘  หมสสบปาน
๕. วฏธปการดตาเนฏนการ

๕.๑ สสงเสรฏมกลไกภาคประชาชน (โดยผสานการประชาคม) ใหปมสสสวนรสวมกบบเทศบาลตตาบลตลาดนฏคม
ปราสาทอยสางแขห็งขบน
สตาหรบ บการทตางานของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท ไดปมสกฎหมายระเบสยบขปอบบงคบบกตาหนดใหปภาคประชาสบงคม
(ตบวแทน
ประชาคม) ตปองไปมสสสวนเกสสยวขปองกบบเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท  ในหลายๆสสวนเชสนใหปตบวแทนประชาคมมส
สสวนรสวมเปห็น
กรรมการตามระเบสยบฯวสาดปวยการพบสดทุเชสนเปห็นกรรมการเปฏดซองสอบราคาเปห็นกรรมการพฏจารณาผลการประกวด
ราคาเปห็น
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คณะกรรมการตรวจรบ บพบสดทุเปห็นกรรมการตรวจการจปางฯลฯ
๕.๒ มสการฝถกอบรมตบวแทนประชาคมใหปมสความรสปความเขปาใจเรพสองระเบสยบฯวสาดปวยการพบสดทุเพพสอเรสยนรสป

ทตาความเขปาใจ
ระเบสยบตสางๆจะไดปปฏฏบบตฏไดปอยสางถสกตปอง
๖. ระยะเวลาการดตาเนฏนการ

ดตาเนฏนการททุกปส งบประมาณ
๗. งบประมาณดตาเนฏนการ

ไมสใชปงบประมาณ
๘. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ

สตานบ กปลบดและกองคลบงเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
 ๙. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย

๙.๑ ภาคประชาชนมสสสวนรสวมในการดตาเนฏนงานและตรวจสอบการดตาเนฏนงานของเทศบาลตตาบลตลาด
นฏคมปราสาท

๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนบ กถถงสฏทธฏหนปาทสสและบทบาทในการมสสสวนรสวมและตรวจสอบการ
ดตาเนฏนงานของ
หนสวยงานทปองถฏสนของตนเอง

๓.๓.๓ดตาเนฏนการใหปประชาชนมปสสวนรสวมตรวจสอบและการประเมฏนผลการปฏฏบบ ตฏงาน
๑. ชมสอโครงการ: กฏจกรรมการประเมฏนผลการปฏฏบบ ตฏราชการของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
๒. หลบกการและเหตทุผล/ทปสมาของโครงการ

ดปวยกรมสสงเสรฏมการปกครองทปองถฏสนกตาหนดใหปเทศบาลในฐานะองครกรปกครองสสวนทปองถฏสนตปองดตาเนฏน
การ
ประเมฏนผลการปฏฏบบตฏราชการซถสงเปห็นกระบวนการวบดผลการบรฏหารและปฏฏบบตฏราชการของเทศบาลวสาสบมฤทธฏรผล
ตามเปป าหมาย
หรพอไมสตลอดจนเปห็นการตรวจสอบการปฏฏบบตฏราชการของเทศบาลเพพสอนตาผลทสสไดปจากการประเมฏนมาใชปในการ
ปรบ บปรทุงแกปไข
สสงเสรฏมพบฒนาขยายหรพอยทุตฏการดตาเนฏนภารกฏจตสางๆของเทศบาลตสอไป

ดบงนบ ปนอาศบยอตานาจตามความในมาตรา ๙(๓) และมาตรา ๔๕ แหสงพระราชกฤษฎสกาวสาดปวยหลบกเกณฑร
และวฏธสการ
บรฏหารกฏจการบปานเมพองทสสดสพ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกบบแนวทางปฏฏบบตฏตามตามหนบ งสพอสบ สงการทสสมท ๐๘๙๒.๔/ว 
๔๓๕ ลงวบนทสส ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๘เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทจถงไดปจบดทตาโครงการการปฏฏบบตฏราชการของ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทประจตาปส งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑เพพสอใหปการประเมฏนผลการปฏฏบบตฏราชการของ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทมสการขบบเคลพสอนอยสางเปห็นรสปธรรมซถสงจะสสงเสรฏมใหปเทศบาลมสมาตรฐานในการ
ปฏฏบบตฏราชการลดขบ ปนตอนการปฏฏบบตฏงานและการอตานวยความสะดวกและการตอบสนองความตปองการของ
ประชาชนเพพสอประโยชนรสทุขของประชาชนโดยใชปวฏธสการบรฏหารกฏจการบปานเมพองทสสดสและใหปคตานถงถถงการมสสสวนรสวม
ของประชาชนในการตรวจสอบการประเมฏนผลการปฏฏบบตฏงานและการเปฏดเผยขปอมสลขสาวสารโดยใหปเปห็นไปตาม
หลบกเกณฑรและวฏธสการทสสกฎหมายกตาหนด

๓. วบตถทุประสงคย
๓.๑ เพพสอตฏดตามประเมฏนผลการปฏฏบบตฏราชการไดปอยสางถสกตปองตามมาตรฐานการปฏฏบบตฏราชการ
๓.๒ เพพสอใหปเกฏดกระบวนการมสสสวนรสวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏฏบบตฏราชการของ

เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทและเปห็นการเฝป าระวบงการททุจรฏตในการบรฏหารจบดการตามภารกฏจของเทศบาล
ตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๓.๓ เพพสอดตาเนฏนงานใหปเปห็นไปตามนโยบายของผสปบรฏหารทปองถฏสนเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต
คณะทตางานและเจปาหนปาทสสผส ปรบ บผฏดชอบการประเมฏนผลการปฏฏบบตฏราชการของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคม

ปราสาท

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
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๖. วฏธปดตาเนฏนการ
๖.๑ ประสานกบบสสวนราชการและหนสวยงานทสสเกสสยวขปองเพพสอรวบรวมขปอมสล
๖.๒ จบดทตาโครงการและขออนทุมบตฏโครงการ
๖.๓ จบดทตาประกาศประชาสบมพบนธรการดตาเนฏนโครงการ
๖.๔ จบดทตาคตาสบ สงแตสงตบ ปงคณะกรรมการ/คณะทตางานและเจปาหนปาทสสผส ปรบ บผฏดชอบการประเมฏนผลการปฏฏบบตฏ

ราชการของ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท (ตามหนบ งสพอสบ สงการทสสมท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวบนทสส ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๘) จตานวน 
๗ คนประกอบดปวย

(๑) ผสปแทนชทุมชนองครกรภาคประชาชนภาคเอกชน ๒ คน
(๒) ผสปแทนสมาชฏกสภาเทศบาล ๒ คน
(๓) ผสปทรงคทุณวทุฒฏ ๒ คน
(๔) ปลบด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เปห็นกรรมการและเลขานทุการ
(๕) หบวหนปาส ตานบ กปลบดเปห็นผสปชสวยเลขานทุการ
(๖) หบวหปาฝส ายบรฏหารทบ สวไปเปห็นผสปชสวยเลขานทุการ

ใหปคณะกรรมการฯดตาเนฏนการดบ งนสป
๑) ประเมฏนผลการปฏฏบบตฏราชการของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทตามหลบกเกณฑร

และวฏธสการ
บรฏหารกฏจการบปานเมพองทสสดส

๒) ประเมฏนผลการปฏฏบบตฏราชการของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทปส ละ ๒ ครบ ปงเปห็น
อยสางนปอย

แลปวเสนอผลการประเมฏนใหปเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาททราบเพพสอนตาผลทสสไดปจากการประเมฏนมาใชปในการ
ปรบ บปรทุงแกปไขสสงเสรฏมพบฒนาขยายหรพอยทุตฏการดตาเนฏนภารกฏจตสางๆของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๓) จบดทตาแบบประเมฏนผลและแบบรายงานผลการประเมฏนการปฏฏบบตฏราชการของ
เทศบาลตตาบล

ตลาดนฏคมปราสาทสตาหรบ บผลการปฏฏบบตฏราชการประจตาปส
๔) ดตาเนฏนการเรพสองอพสนๆตามทสสเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทมอบหมาย

๖.๕ ประชทุมคณะกรรมการ/คณะทตางานและเจปาหนปาทสสผส ปรบ บผฏดชอบการประเมฏนผลการปฏฏบบตฏราชการ
๖.๖ การจบดทตาแผนการดตาเนฏนงาน
๖.๗ การดตาเนฏนโครงการใหปเปห็นไปตามแผนการดตาเนฏนงาน
๖.๘ จบดทตาแบบสอบถามวบดความพถงพอใจในการปฏฏบบตฏราชการของหนสวยงานตสางๆของเทศบาลตตาบล

ตลาดนฏคมปราสาทพรปอมตบวชสปวบด
๖.๙ การตฏดตามและประเมฏนผล
๖.๑๐ การจบดทตาสรทุปรายงานผลการดตาเนฏนโครงการฯแลปวรายงานใหปผสปบรฏหารพฏจารณาทราบปรบ บปรทุง

ดตาเนฏนการ
แกปไขตสอไป

๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
๔ปส (ปส งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
ไมสใชปงบประมาณ

๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ
สตานบ กปลบดเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
ผลการปฏฏบบตฏราชการของเทศบาลดสขถปนเมพสอเปรสยบเทสยบกบบปสทสสผสานมา

มฏตฏทปส  ๔ การเสรฏมสรปางและปรบ บปรทุงกลไกในการตรวจสอบการปฏฏบบ ตฏราชการขององคยกรปกครองสสวน
ทปองถฏสน
๔.๑ มปการจบดวางระบบและรายงานการควบคทุมภายในตามทปสคณะกรรมการตรวจเงฏนแผสนดฏนกตาหนด
๔.๑.๑ มปการจบดทตาและรายงานการจบดทตาระบบควบคทุมภายในใหปผสปกตากบบดสแล
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๑. ชมสอโครงการ : โครงการจบดทตารายงานการควบคทุมภายใน
๒. หลบกการและเหตทุผล/ทปสมาของโครงการ

ตามระเบสยบคณะกรรมการตรวจเงฏนแผสนดฏนวสาดปวยการกตาหนดมาตรฐานการควบคทุมภายในพ.ศ. 
๒๕๔๔ กตาหนดใหป
หนสวยรบ บตรวจตฏดตามประเมฏนผลการควบคทุมภายในทสสไดปกตาหนดไวปรายงานตสอผสปกตากบบดสแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงฏนแผสนดฏน
อยสางนปอยปส ละหนถส งครบ ปงภายในเกปาสฏบวบนนบ บจากวบนสฏปนปส งบประมาณ

ดบงนบ ปนเพพสอใหปการปฏฏบบตฏถสกตปองและเปห็นไปตามทสสระเบสยบฯกตาหนดเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทจถงไดป
มสการจบดทตาและรายงานการควบคทุมภายในตามทสสคณะกรรมการตรวจเงฏนแผสนดฏนกตาหนดเปห็นประจตาททุกปส
๓. วบตถทุประสงคย

๑. เพพสอตฏดตามและประเมฏนผลการควบคทุมภายในระดบบองครกรของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
๒. เพพสอสรทุปรายงานผลการประเมฏนผลการควบคทุมภายในใหปนายกเทศมนตรสตตาบลตลาดนฏคมทราบตาม

แบบทสสระเบสยบฯกตาหนด
๓. เพพสอรายงานการตฏดตามและประเมฏนผลการควบคทุมภายในตสอผสปกตากบบดสแลและคณะกรรมการตรวจเงฏน

แผนดฏน
ตามกตาหนด
๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต

สสวนราชการททุกหนสวยงานของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ

สสวนราชการททุกหนสวยงานของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
๖. วฏธปดตาเนฏนการ

๑. แตสงตบ ปงคณะกรรมการตฏดตามและประเมฏนผลการควบคทุมภายในระดบบองครกร
๒. แตสงตบ ปงคณะกรรมการตฏดตามและประเมฏนผลการควบคทุมภายในระดบบหนสวยงานยสอย
๓. ผสปบรฏหารมสหนบ งสพอแจปงใหปททุกสสวนราชการตฏดตามและประเมฏนผลการควบคทุมภายใน
๔. คณะกรรมการตฏดตามและประเมฏนผลการควบคทุมภายในระดบบหนสวยงานยสอยดตาเนฏนการประเมฏนองคร

ประกอบตามแบบปย.๑ และประเมฏนผลการปรบ บปรทุงการควบคทุมภายในตามแบบปย.๒
๕. คณะกรรมการตฏดตามและประเมฏนผลการควบคทุมภายในระดบบองครกรดตาเนฏนการรวบรวมเพพสอจบดทตา

รายงานการ
ควบคทุมภายในตามระเบสยบฯขปอ ๖ ระดบบองครกรและนตาเสนอผสปบรฏหารพรปอมจบดสสงรายงานใหปผสปกตากบ บดสแลและคณะ
กรรมการตรวจเงฏนแผสนดฏน

๗. ระยะเวลาการดตาเนฏนการ
ปส งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
ไมสใชปงบประมาณดตาเนฏนการ

๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ
สตานบ กปลบดเทศบาลเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
๑. บทุคลากรมสความรสปความเขปาใจในการปฏฏบบตฏงานเพพสอใหปเกฏดประสฏทธฏภาพสสงสทุด
๒. ลดโอกาสความผฏดพลาดปป องกบนและลดความเสสสยงตสอการปฏฏบบตฏงาน
๓. เกฏดประโยชนรสสงสทุดตสอองครกรและประชาชนโดยรวม

๔.๑.๒ มปการตฏดตามประเมฏนระบบควบคทุมภายในโดยดตาเนฏนการใหปมปการจบดทตาแผนการปรบ บปรทุงหรมอ
บรฏหารความเสปสยงและรายงานผลการตฏดตามการปฏฏบบ ตฏตามแผนการปรบ บปรทุงควบคทุมภายในใหปผสปกตากบบ
ดสแล
๑. ชมสอโครงการ : มาตรการตฏดตามประเมฏนผลระบบควบคทุมภายในเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
๒. หลบกการและเหตทุผล/ทปสมาของโครงการ
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ตามระเบสยบคณะกรรมการตรวจเงฏนแผสนดฏนวสาดปวยการกตาหนดมาตรฐานการควบคทุมภายในพ.ศ. 
๒๕๔๔ กตาหนดใหป
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทในฐานะหนสวยรบ บตรวจจบดวางระบบควบคทุมภายในโดยใชปมาตรฐานการควบคทุม
ภายในเปห็นแนวทางหรพอเครพสองมพอในการบรฏหารจบดการความเสสสยงทสสเกฏดจากการดตาเนฏนกฏจกรรมหรพอโครงการ
ตสางๆของหนสวยรบ บตรวจและรายงานการประเมฏนผลการควบคทุมภายในตสอคณะกรรมการตรวจเงฏนแผสนดฏนผสปกตากบบ
ดสแลอยสางนปอยปส ละหนถส งครบ ปงภายในเกปาสฏบวบนนบ บจากวบนสฏปนปส งบประมาณโดยมสวบตถทุประสงครเพพสอสรปางความมบ สนใจ
อยสางสมเหตทุสมผลวสาการดตาเนฏนงานของหนสวยรบ บตรวจจะบรรลทุวบตถทุประสงครของการควบคทุมภายในดปาน
ประสฏทธฏผลและประสฏทธฏภาพของการดตาเนฏนงานและการใชปทรบ พยากรซถสงรวมถถงการดสแลรบ กษาทรบ พยรสฏนการ
ปป องกบนหรพอลดความผฏดพลาดความเสสยหายการรบ สวไหลการสฏปนเปลพองหรพอการททุจรฏตในหนสวยรบ บตรวจดปานความ
เชพสอถพอไดปของรายงานทางการเงฏนและดปานการปฏฏบบตฏตามกฎหมายระเบสยบขปอบบงคบบและมตฏคณะรบ ฐมนตรส

การดตาเนฏนการจบดวางระบบควบคทุมภายในเพพสอนตาความเสสสยงทสสมสหรพอคาดวสาจะมสและจบดใหปมสกฏจกรรมการ
ควบคทุมทสสมส
ประสฏทธฏภาพและประสฏทธฏผลเพพสอปป องกบนหรพอลดความเสสยหายความผฏดพลาดทสสอาจเกฏดขถปนและใหปสามารถบรรลทุ
ตาม
วบตถทุประสงครของการควบคทุมภายในจถงไดปกตาหนดมาตรการการตฏดตามประเมฏนผลการควบคทุมภายใน

๓. วบตถทุประสงคย
๓.๑ เพพสอใหปสสวนราชการทสสรบ บผฏดชอบจบดทตาและนตาแผนการปรบ บปรทุงหรพอบรฏหารจบดการความเสสสยงไป

ดตาเนฏนการเพพสอ
ควบคทุมลดความเสสสยงในการปป องกบนหรพอลดความผฏดพลาดความเสสยหายการรบ สวไหลการสฏปนเปลพองหรพอการททุจรฏต
ในหนสวยรบ บ
ตรวจ

๓.๒ เพพสอใหปมสการตฏดตามประเมฏนผลการปฏฏบบตฏตามแผนการปรบ บปรทุงหรพอบรฏหารจบดการความเสสสยงระบบ
ควบคทุม
ภายในของสสวนราชการทสสรบ บผฏดชอบและรายงานผลตสอคณะกรรมการตรวจเงฏนแผสนดฏนผสปกตากบ บดสแลภายในเวลาทสส
กตาหนด

๓.๓ เพพสอเปห็นการเสรฏมสรปางและปรบ บปรทุงกลไกการควบคทุมภายในใหปเกฏดประสฏทธฏภาพและมสประสฏทธฏผล

๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต
ททุกสสวนราชการของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
สตานบ กงานเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
๖.๑ ประธานคณะกรรมการตฏดตามประเมฏนผลการควบคทุมภายในเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท 

(ระดบบองครกร) จบดสสงรายงานแผนการปรบ บปรทุงการควบคทุมภายใน (แบบปอ.๓) ใหปททุกสสวนราชการไปดตาเนฏนการ
บรฏหารจบดการความเสสสยงในสสวนทสสรบ บผฏดชอบและมสการตฏดตามผลระหวสางปส

๖.๒ หบวหนปาสสวนราชการของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทนตาแผนการปรบ บปรทุงการควบคทุมภายใน 
(แบบปอ.๓) ไปดตาเนฏนการบรฏหารจบดการความเสสสยงภายในเวลาทสสกตาหนดและรายงานผลการดตาเนฏนการตสอทสส
ประชทุมคณะกรรมการตฏดตามประเมฏนผลการควบคทุมภายในของสสวนราชการ (ระดบบสสวนยสอย)

๖.๓ หบวหนปาสสวนราชการของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทรายงานผลการดตาเนฏนการแผนการ
ปรบ บปรทุงการควบคทุมภายใน (แบบปอ.๓)พรปอมปบ ญหาอทุปสรรคตสอประธานคณะกรรมการตฏดตามประเมฏนผลการ
ควบคทุมภายในเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๖.๔ คณะกรรมการตฏดตามประเมฏนผลการควบคทุมภายในเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทประชทุม
พฏจารณาและประเมฏนผลการควบคทุมและบรฏหารจบดการความเสสสยงของแตสละสสวนราชการวสามสความเพสยงพอหรพอไมส
หรพอจะตปองดตาเนฏนการบรฏหารจบดการความเสสสยงตสอไป

๖.๕ รายงานผลการตฏดตามการปฏฏบบตฏตามแผนการปรบ บปรทุงการควบคทุมภายในตสอคณะกรรมการตรวจ
เงฏนแผสนดฏน
ผสปกตากบบดสแลอยสางนปอยปส ละหนถส งครบ ปงภายในเกปาสฏบวบนนบ บจากวบนสฏปนปส งบประมาณ
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๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
๔ปส (ปส งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
ไมสใชปงบประมาณ

๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ
สตานบ กปลบดเทศบาลเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
๑๐.๑ สสวนราชการทสสรบ บผฏดชอบมสการนตาแผนการปรบ บปรทุงการควบคทุมภายในไปดตาเนฏนการบรฏหารจบดการ

ความเสสสยง
๑๐.๒ มสการตฏดตามผลการปฏฏบบตฏตามแผนการปรบ บปรทุงการควบคทุมภายใน
๑๐.๓ มสการรายงานการตฏดตามประเมฏนผลการควบคทุมภายในตสอคณะกรรมการตรวจเงฏนแผสนดฏนผสปกตากบบ

ดสแลภายในเวลาทสสกตาหนด

๔.๒ การสนบ บสนทุ นใหปภาคประชาชนมปสสวนรสวมตรวจสอบการปฏฏบบ ตฏหรมอการบรฏหารราชการตามชสอง
ทางทปสสามารถดตาเนฏนการไดป
๔.๒.๑ สสงเสรฏมใหปประชาชนมปสสวนรสวมตรวจสอบกตากบบดสแลการบรฏหารงบประมาณการรบ บ-จสายเงฏนการ
หาประโยชนยจากทรบ พยยสฏนของทางราชการ
๑. ชมสอโครงการ : กฏจกรรมการรายงานผลการใชปจสายเงฏนใหปประชาชนไดปรบ บทราบ
๒. หลบกการและเหตทุผล/ทปสมาของโครงการ

การปฏฏบบตฏงานดปานการคลบงเปห็นการทตางานทสสตปองอาศบยระเบสยบกฎหมายหนบ งสพอสบ สงการตลอดจนมตฏคณะ
รบ ฐมนตรส
วฏธสการทตางานตปองอยส สในกรอบและตปองมสระบบการบรฏการทสสรวดเรห็วถสกตปองประชาชนหรพอผสปรบ บบรฏการเกฏดความพถง
พอใจสรปาง
ความสะดวกใหปแกสประชาชนมากทสสสทุดถสกตปองทบ ปงระเบสยบกฎหมายขปอเทห็จจรฏงไมสมสขปอผฏดพลาดบรฏการดปวยความ
เสมอภาคกบน
ไมสเลพอกปฏฏบบตฏเสรฏมสรปางความโปรสงใสในการปฏฏบบตฏงานการบรฏหารการเงฏนการคลบงเกฏดความโปรสงใสไมสเกฏดการ
ททุจรฏตคอรรรบ ปชบน
มสการทตางานมสกระบวนการทสสโปรสงใสสามารถตรวจสอบไดปรายงานการเงฏนจากหนสวยงานภายในและภายนอกไมส
พบขปอบกพรสอง
มสกระบวนการทางการคลบงทสสเปฏดเผยขปอมสลอพสนตสอประชาชน

๓. วบตถทุประสงคย
๓.๑ เพพสอใหปเกฏดความโปรสงใสสามารถตรวจสอบไดป
๓.๒ การใชปงบประมาณอยสางคทุปมคสาและเปฏดโอกาสใหปประชาชนสามารถซบกถามและตรวจสอบไดป
๓.๓ ปฏฏบบตฏงานถสกตปองตามระเบสยบทสสเกสสยวขปอง
๓.๔ ในการบรฏหารจบดการตปองทตาอยสางเปฏดเผยสามารถตรวจสอบไดปจถงตปองมสการปรบ บปรทุงแกปไขการ

ทตางานขององครกรใหปมสความโปรสงใสสามารถเปฏดเผยขปอมสลขสาวสารเปฏดโอกาสใหปประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถสกตปองไดป

๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต
ประชาชนในเขตเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท อตาเภอบปานกรวด จบงหวบดบทุรสรบ มยร

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
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จบดทตางบแสดงฐานะการเงฏนและงบอพสนๆตามระเบสยบกระทรวงมหาดไทยวสาดปวยการรบ บเงฏนการเบฏกจสายเงฏน
การฝากเงฏนการเกห็บรบ กษาเงฏนและการตรวจเงฏนขององครกรปกครองสสวนทปองถฏสน พ.ศ. ๒๕๔๗ และทสสแกปไขเพฏสม
เตฏมโดยเปฏดเผยเพพสอใหป
ประชาชนทราบ ณ ส ตานบ กงานเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทภายในเกปาสฏบวบนนบ บแตสวบนสฏปนปส และจบดทตารายงาน
แสดงผลการดตาเนฏนงานตามทสสกรมสสงเสรฏมการปกครองทปองถฏสนกตาหนดเพพสอนตาเสนอผสปบรฏหารทปองถฏสนและประกาศ
สตาเนารายงานดบงกลสาวโดยเปฏดเผยเพพสอใหปประชาชนทราบททุกสามเดพอน

๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
ตลอดปส งบประมาณ ๒๕๖๑และดตาเนฏนการอยสางตสอเนพส อง

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
ไมสใชปงบประมาณ

๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ
กองคลบงเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐.ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
๑๐.๑ มสการพบฒนาการบรฏหารดปานการเงฏนการคลบงและงบประมาณอยสางมสประสฏทธฏภาพ
๑๐.๒ มสการเบฏกจสายถสกตปองรวดเรห็วเกฏดความประหยบด
๑๐.๓ มสการเสรฏมสรปางการมสสสวนรสวมของประชาชนในพพปนทสสหรพอผสปรบ บบรฏการ

๔.๒.๒ สสงเสรฏมใหปประชาชนมปสสวนรสวมตรวจสอบกตากบ บดสแลการจบดหาพบ สดทุ
๑. ชมสอโครงการ : กฏจกรรมการจบดหาคณะกรรมการจบดซมปอจบดจปางจากตบ วแทนชทุมชน
๒. หลบกการและเหตทุผล/ทปสมาของโครงการ

เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท  เหห็นถถงประโยชนรจากแนวคฏดการบรฏหารราชการแบบมสสสวนรสวมตาม
เจตนารมณรของรบ ฐธรรมนสญพระราชบบญญบตฏระเบสยบบรฏหารราชการแผสนดฏน (ฉบบบทสส ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราช
กฤษฎสกาวสาดปวยหลบกเกณฑรการบรฏหารกฏจการบปานเมพองทสสดสพ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยทุทธศาสตรรการพบฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทจถงไดปดตาเนฏนการสสงเสรฏมการมสสสวนรสวม
ของประชาชนโดยการกตาหนดใหปมสการจบดหาคณะกรรมการจบดซพปอจบดจสางจากตบวแทนชทุมชนเพพสอใหปประชาชนเขปามามส
สสวนรสวมโดยผสานชสองทางหรพอกลไกในการรสวมเปห็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจบดซพปอจบดจปางของเทศบาล
ตตาบลตลาดนฏคมปราสาทททุกขบ ปนตอนซถสงหมายความรวมถถงประชาชนสามารถมสโอกาสในการไดปรบ บขปอมสลขสาวสาร
และแสดงความคฏดเหห็นไดปเรสยนรสปการบรฏหารราชการแบบมสสสวนรสวมหรพอการบรฏหารราชการในระบบเปฏดจากการ
ปฏฏบบตฏจรฏงสสวนเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทสามารถพบฒนาระดบบการเปฏดโอกาสใหปประชาชนเขปามามสสสวนรสวม
กบบภาครบ ฐมากขถปนเพพสอกระตทุปนการปรบ บเปลสสยนสส สการบรฏหารราชการทสสเปฏดเผยโปรสงใสเนปนการมสสสวนรสวมของ
ประชาชนและพบฒนาระบบราชการเพพสอตอบสนองความตปองการและเพพสอประโยชนรของประชาชนเปห็นสตาคบญ
๓. วบตถทุประสงคย

๓.๑ เพพสอสนบ บสนทุนใหปตบ วแทนภาคประชาชนมสสสวนรสวมในการตรวจสอบการจบดซพปอจบดจปางของเทศบาล
ตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๓.๒ เพพสอปป องกบนการททุจรฏตในดปานทสสเกสสยวขปองกบบงบประมาณของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทใหปเกฏด
การพบฒนาไดป
อยสางคทุปมคสา
๔. เปป าหมาย

ตบวแทนชทุมชนในพพปนทสสเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ

เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
๖. วฏธปดตาเนฏนการ

๖.๑ คบดเลพอกตบวแทนชทุมชนจากการประชทุมประชาคมเพพสอเลพอกตบวแทนชทุมชนเขปารสวมเปห็นคณะกรรมการ
จบดซพปอจบดจปาง
ไดปแกส กรรมการตรวจการจปาง

๖.๒ จบดทตาคตาสบ สงแตสงตบ ปงคณะกรรมการจบดซพปอจบดจปางซถสงตามระเบสยบกระทรวงมหาดไทยวสาดปวยการพบสดทุ
ขององครกร
ปกครองสสวนทปองถฏสนพ.ศ. ๒๕๓๕ แกปไขเพฏสมเตฏมพ.ศ. ๒๕๕๓ มฏไดปกตาหนดใหปมสการแตสงตบ ปงใหปมสผสปแทนชทุมชนเขปา
รสวมเปห็น
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กรรมการแตสเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท ใหปความสตาคบญในการมสตบ วแทนชทุมชนเขปารสวมตรวจสอบเพพสอใหปการ
ดตาเนฏนงานเปห็นไป
อยสางซพสอตรงโปรสงใสโดยตบวแทนชทุมชนไมสตปองรสวมรบ บผฏดหากเกฏดความเสสยหาย

๖.๓ จบดประชทุมใหปความรสปความเขปาใจแกสคณะกรรมการเมพสอมสการจบดซพปอจบดจปางททุกครบ ปงเพพสอใหปเจปาหนปาทสสและ
ตบวแทน
ชทุมชนมสความเขปาใจในบทบาทหนปาทสสและทราบกระบวนการจบดซพปอจบดจปางและตรวจการจปางอยสางละเอสยดและถสก
ตปอง
๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ

๔ ปส (ปส งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดตาเนฏนการ

ไมสใชปงบประมาณ
๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ

งานพบสดทุกองคลบงเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
๑๐. ผลลบพธย

การจบดซพปอจบดจปางของเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท มสความโปรสงใสโดยมสตบวแทนประชาชนรสวมตรวจ
สอบและไมสเกฏดปบ ญหาการททุจรฏตคอรรรบ ปชบน

๔.๓ การสสงเสรฏมบทบาทการตรวจสอบของสภาทปองถฏสน
๔.๓.๑ สสงเสรฏมและพบ ฒนาศบกยภาพสมาชฏกสภาทปองถฏสนใหปมปความรสปความเขปาใจในการปฏฏบบ ตฏหนป าทปสใหป
เปป นไปตามกฎหมายระเบปยบทปส เกปสยวขปองไดปกตาหนดไวป
๑. ชมสอโครงการ : โครงการอบรมใหปความรสปดปานระเบปยบกฎหมายทปองถฏสนผสปบรฏหารและสมาชฏกสภาทปอง
ถฏสน
๒. หลบกการและเหตทุผล/ทปสมาของโครงการ

ในการบรฏหารจบดการขององครกรปกครองสสวนทปองถฏสนมสกฎหมายระเบสยบประกาศคตาสบ สงเงพสอนไขและหลบก
เกณฑร
ตสางๆทสสสมาชฏกสภาทปองถฏสนและผสปบรฏหารทปองถฏสนไดปรบ บการเลพอกตบ ปงมาจากประชาชนตปองรสปและยถดเปห็นแนวทางการ
ปฏฏบบตฏหนปาทสส
การดตาเนฏนการอยสางเครสงครบ ดปบ ญหาทสสเกฏดขถปนเปห็นประจตาไมสไดปเกฏดจากเรพสองขาดความรอบคอบความชตานาญ
ประสบการณร
หรพอขาดความรสปกฎหมายระเบสยบประกาศคตาสบ สงเงพสอนไขและหลบกเกณฑรตสางๆทสสมบกมสการปรบ บปรทุงเปลสสยนแปลงหรพอ
เพฏสมเตฏม
เสนอเทสานบ ปนหากแตสเกฏดจากความรสปความเขปาใจหรพอการตสความขปอกฎหมายระเบสยบหรพอกฎเกณฑรเงพสอนไขทสส
เกสสยวขปองอยสาง
ผฏดๆสสงผลใหปสมาชฏกสภาทปองถฏสนและผสปบรฏหารทปองถฏสนโดยเฉพาะผสปบรฏหารทปองถฏสนตปองตกเปห็นผสปกระทตาผฏดกฎหมาย
กสอใหปเกฏด
ความเสสยหายแกสองครกรปกครองสสวนทปองถฏสนและทตาใหปการแกปไขปบ ญหาของประชาชนหรพอการพบฒนาทปองถฏสนขาด
ประสฏทธฏภาพประสฏทธฏผลสสงผลใหปการพบฒนาขององครกรปกครองสสวนทปองถฏสนตปองลสาชปาเพราะไมสตอบสนองความ
ตปองการของประชาชนอยสางแทปจรฏงจากปบ ญหาดบ งกลสาวขปางตปนจถงจตาเปห็นทสสสมาชฏกสภาทปองถฏสนและผสปบรฏหารทปองถฏสน
ตปองมสความรสปความเขปาใจระเบสยบกฎหมายคตาสบ สงและหลบกเกณฑรตสางๆทสสส ตาคบญและเกสสยวขปองกบบการบรฏหารงานของ
องครกรปกครองสสวนทปองถฏสนอบนมสผลใหปเกฏดประสฏทธฏภาพและเกฏดผลดสตสอองครกรปกครองสสวนทปองถฏสนรวมทบ ปง
สมาชฏกสภาทปองถฏสนและผสปบรฏหารทปองถฏสนไมสตปองเสสสยงกบบการกระทตาผฏดกฎหมายหรพอถสกตรวจสอบ

ดบงนบ ปนเพพสอใหปผสปบรฏหารและสมาชฏกสภาเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทเพฏสมพสนความรสปความเขปาใจระเบสยบ
กระทรวงมหาดไทยวสาดปวยขปอบบงคบบการประชทุมสภาทปองถฏสนพ.ศ. ๒๕๔๗ มสความรสปความเขปาใจเกสสยวกบบการยพสน
บบญชสแสดงรายการทรบ พยรสฏนและหนสป สฏนมสความรสปความเขปาใจมฏใหปดตาเนฏนกฏจการทสสเปห็นการขบดกบนระหวสางประโยชนร
สสวนบทุคคลและประโยชนรสสวนรวมตามมาตรา ๑๐๐แหสงกฎหมายประกอบรบ ฐธรรมนสญวสาดปวยการปป องกบนและปราบ
ปรามการททุจรฏตและมสความรสปความเขปาใจแนวทางการปฏฏบบตฏส ตาหรบ บเจปาหนปาทสสของรบ ฐเรพสองการรบ บทรบ พยรสฏนหรพอ
ประโยชนรอพสนใดของเจปาหนปาทสสของรบ ฐตามมาตรา ๑๐๓ แหสงกฎหมายประกอบรบ ฐธรรมนสญวสาดปวยการปป องกบนและ
ปราบปรามการททุจรฏตสตานบ กปลบดเทศบาลจถงไดปจบดทตาโครงการอบรมใหปความรสปดปานระเบสยบกฎหมายทปองถฏสนผสป
บรฏหารและสมาชฏกสภาทปองถฏสน

๓. วบตถทุประสงคย
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๓.๑ เพพสอใหปผสปบรฏหารและสมาชฏกสภาเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทเพฏสมพสนความรสปความเขปาใจระเบสยบ
กระทรวงมหาดไทยวสาดปวยขปอบบงคบบการประชทุมสภาทปองถฏสนพ.ศ. ๒๕๔๗

๓.๒ เพพสอใหปผสปบรฏหารและสมาชฏกสภาเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทมสความรสปความเขปาใจเกสสยวกบบการ
ยพสนบบญชสแสดงรายการทรบ พยรสฏนและหนสป สฏน

๓.๓ เพพสอใหปผสปบรฏหารและสมาชฏกสภาเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทมสความรสปความเขปาใจมฏใหปดตาเนฏน
กฏจการทสสเปห็นการขบดกบนระหวสางประโยชนรสสวนบทุคคลและประโยชนรสสวนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แหสงกฎหมาย
ประกอบรบ ฐธรรมนสญวสาดปวยการปป องกบนและปราบปรามการททุจรฏต

๓.๔ เพพสอใหปผสปบรฏหารและสมาชฏกสภาเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทมสความรสปความเขปาใจในแนวทาง
การปฏฏบบตฏส ตาหรบ บเจปาหนปาทสสของรบ ฐเรพสองการทรบ พยรสฏนหรพอประโยชนรอพสนใดของเจปาหนปาทสสของรบ ฐตามมาตรา ๑๐๓ 
แหสงกฎหมายประกอบรบ ฐธรรมนสญวสาดปวยการปป องกบนและปราบปรามการททุจรฏต

๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต
ผสปบรฏหารเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทจตานวน๕ คนและสมาชฏกสภาเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

จตานวน๑๒ คนรวม๑๗คน

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
สตานบ กงานเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
๖.๑ จบดทตาโครงการ/แผนงาน
๖.๒ ประชาสบมพบนธรโครงการวบนเวลาและสถานทสสใหปแกสผสปบรฏหารและสมาชฏกสภาเทศบาลเขปารบ บการอบรม
๖.๓ อบรมใหปความรสปโดยวฏทยากรพรปอมแจกเอกสารประกอบการอบรม
๖.๔ ประเมฏนผลและสรทุปผลการดตาเนฏนการ

๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
เดพอนมฏถทุนายนพ.ศ. ๒๕๖๑

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
๒๐,๐๐๐.-บาท

๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ
สตานบ กปลบดเทศบาลเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
๑๐.๑ ผสปบรฏหารและสมาชฏกสภาเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทไดปเพฏสมพสนความรสปความเขปาใจระเบสยกระ

ทรวงมหาดไทยวสาดปวยขปอบบงคบบการประชทุมสภาทปองถฏสนพ.ศ. ๒๕๔๗
๑๐.๒ ผสปบรฏหารและสมาชฏกสภาเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทมสความรสปความเขปาใจเกสสยวกบบการยพสนบบญชส

แสดงรายการทรบ พยรสฏนและหนสป สฏน
๑๐.๓ ผสปบรฏหารและสมาชฏกสภาเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทมสความรสปความเขปาใจมฏใหปดตาเนฏนกฏจการทสส

เปห็นการขบดกบนระหวสางประโยชนรสสวนบทุคคลและประโยชนรสสวนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แหสงกฎหมายประกอบ
รบ ฐธรรมนสญวปาดปวยการปป องกบนและปราบปรามการททุจรฏต

๑๐.๔ ผสปบรฏหารและสมาชฏกสภาเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทมสความรสปความเขปาใจแนวทางการปฏฏบบตฏ
ส ตาหรบ บเจปาหนปาทสสของรบ ฐเรพสองการรบ บทรบ พยรสฏนหรพอประโยชนรอพสนใดของเจปาหนปาทสสของรบ ฐตามมาตรา ๑๐๓ แหสง
กฎหมายประกอบรบ ฐธรรมนสญวสาดปวยการปป องกบนและปราบปรามการททุจรฏต

๔.๓.๒ สสงเสรฏมสมาชฏกสภาทปองถฏสนใหปมปบทบาทในการตรวจสอบการปฏฏบบ ตฏงานของฝส ายบรฏหารตาม
กระบวนการและวฏธปการทปสกฎหมายระเบปยบทปส เกปสยวขปองไดปกตาหนดไวป โดยไมปฝบ กใฝส ฝส ายใด

๑. ชมสอโครงการ : กฏจกรรมสสงเสรฏมสมาชฏกสภาทปองถฏสนใหปมปบทบาทในการตรวจสอบการปฏฏบบ ตฏงานของ
ฝส ายบรฏหาร
๒. หลบกการและเหตทุผล/ทปสมาของโครงการ
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การสสงเสรฏมสมาชฏกสภาทปองถฏสนใหปมสบทบาทในการตรวจสอบการปฏฏบบตฏงานของฝส ายบรฏหารเปห็นกลไก
สตาคบญทสสใชปส ตาหรบ บตฏดตามตรวจสอบประเมฏนผลการปฏฏบบตฏงานของฝส ายบรฏหารซถสงอตานาจในการบรฏหารปบ จจทุบบน
องครกรปกครองสสวนทปองถฏสนมสอฏสระเตห็มทสสในการดตาเนฏนงานมสงบประมาณเปห็นของตนเองแตสถถงแมปจะเปห็นอฏสระ
สสวนกลางกห็จะคอยควบคทุมดสแลการดตาเนฏนงานตสางๆขององครกรปกครองสสวนทปองถฏสนใหปเปห็นไปโดยความเรสยบรปอย
และถสกตปองเพพสอกตาหนดแนวทางการพบฒนารสวมกบนนอกจากจะทตาใหปเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทมสบรรยากาศ
การทตางานแบบมสสสวนรสวมและมสประสฏทธฏภาพยบ งสรปางความนปาเชพสอถพอใหปกบบองครกรสามารถนตาไปสส สความโปรสงใสใน
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทและลดการททุจรฏตเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท  จถงไดปดตาเนฏนกฏจกรรมสสง
เสรฏมสมาชฏกสภาทปองถฏสนใหปมสบทบาทในการตรวจสอบการปฏฏบบตฏงานของฝส ายบรฏหารขถปนเพพสอกตาหนดบทบาทของ
สมาชฏกสภาทปองถฏสนในการเปห็นหนสวยตรวจสอบโดยใหปสมาชฏกสภารสวมเปห็นคณะกรรมการในการดตาเนฏนงานของ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาทเพพสอใหปการปฏฏบบตฏงานโปรสงใสและสามารถตรวจสอบไดปอสกทบ ปงยบ งเปห็นการชสวยลด
ปบ ญหาการททุจรฏตไดป
๓. วบตถทุประสงคย

๓.๑ เพพสอเปห็นกลไกสตาหรบ บตรวจสอบตฏดตามและประเมฏนผลการปฏฏบบตฏงานของฝส ายบรฏหาร
๓.๒ เพพสอใหปเกฏดความโปรสงใสและลดการททุจรฏตสามารถตรวจสอบได_
๓.๓ สมาชฏกสภาทปองถฏสนเขปาใจบทบาทหนปาทสสของตนเองมากขถปน

๔. เปป าหมาย
สมาชฏกสภาเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท จตานวน ๑๒ คน

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๖. วฏธปการดตาเนฏนงาน
๖.๑ จบดทตาคส สมพอระเบสยบกฎหมายทสสเกสสยวขปองเพพสอใหปสมาชฏกสภาทปองถฏสนใชปส ตาหรบ บการประชทุม
๖.๒ แตสงตบ ปงสมาชฏกสภาทปองถฏสนเปห็นคณะกรรมการตรวจสอบการดตาเนฏนการตสางๆเชสนการจบดซพปอจบดจปาง

โครงการ
ตสางๆการแปรญบตตฏรสางขปอบบญญบตฏประจตาปส  การตรวจรายงานการประชทุมการตฏดตามและประเมฏนผลแผนพบฒนาฯลฯ

๖.๓ สมาชฏกสภาทปองถฏสนตบ ปงกระทสปถามการบรฏหารงานในการประชทุมสภาเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
๗. ระยะเวลาดตาเนฏนงาน

๔ ปส  (ปส งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดตาเนฏนการ

ไมสใชปงบประมาณ
๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ

งานกฏจการสภาสตานบ กงานปลบดเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
๑๐. ผลลบพธย

๑๐.๑ สมาชฏกสภาทปองถฏสนเขปาใจบทบาทหนปาทสสและรสวมตรวจสอบการปฏฏบบตฏงานของฝส ายบรฏหาร
๑๐.๒ การปฏฏบบตฏงานตสางๆมสความโปรสงใสตรวจสอบไดป

๔.๔ เสรฏมพลบ งการมปสสวนรสวมของชทุมชน (Community) และบสรณาการททุกภาคสสวนเพมสอตสอตปาน
การททุจรฏต
๔.๔.๑ สสงเสรฏมใหปมปการดตาเนฏนการเฝป าระวบ งการททุจรฏต
๑. ชมสอโครงการ : มาตรการเฝป าระวบ งการคอรยรบ ปชบ นโดยภาคประชาชน
๒. หลบกการและเหตทุผล/ทปสมาของโครงการ

คอรรรบ ปชบนหมายถถงการใชปตตาแหนสงหนปาทสสสาธารณะเพพสอแสวงหาผลประโยชนรสสวนตบวหรพอผลประโยชนร
ของพวกพปอง
โดยมฏชอบดปวยกฎหมายและศสลธรรมเจปาหนปาทสสของรบ ฐมสหนปาทสสรบ กษาผลประโยชนรของสสวนรวมหากใชปตตาแหนสง
หนปาทสสทสสไดปรบ บ
มอบหมายกระทตาการเพพสอผลประโยชนรสสวนตบวหรพอพวกพปองกห็ถพอวสามสการกระทตาคอรรรบ ปชบนการปป องกบนและปราบ
ปรามการ
ททุจรฏตและประพฤตฏมฏชอบในวงราชการ

พระราชกฤษฎสกาวสาดปวยหลบกเกณฑรและวฏธสการบรฏหารกฏจการบปานเมพองทสสดสพ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคลปองกบบ
เกณฑร
คทุณภาพการบรฏหารจบดการภาครบ ฐ (PMQA) มทุสงเนปนการพบฒนาคทุณภาพและธรรมาภฏบาลของหนสวยงานภาครบ ฐ
ทบ ปงนสป เพพสอใหปการ
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บรฏหารราชการเปห็นไปอยสางมสประสฏทธฏภาพและมสธรรมาภฏบาลอบนจะทตาใหปประชาชนเกฏดความมบ สนใจศรบ ทธาและไวป
วางใจในการ
บรฏหารราชการแผสนดฏนของรบ ฐบาล

๓. วบตถทุประสงคย
สนบ บสนทุนใหปภาคประชาชนรสวมกบนเฝป าระวบงการคอรรรบ ปชบนขององครกรปกครองสสวนทปองถฏสน

๔. เปป าหมาย/ผลผลฏต
คณะกรรมการชทุมชนหรพอตบวแทนประชาชนในชทุมชนเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๕. พมปนทปสดตาเนฏนการ
เทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๖. วฏธปดตาเนฏนการ
๖.๑ เชฏญคณะกรรมการชทุมชนหรพอตบวแทนชทุมชนเพพสอสรปางความรสปความเขปาใจเรพสองการคอรรรบ ปชบน
๖.๒ เชฏญคณะกรรมการชทุมชนหรพอตบวแทนชทุมชนเปห็นคณะกรรมการเฝป าระวบงการคอรรรบ ปชบนขององครกร

ปกครองสสวน
ทปองถฏสน

๗. ระยะเวลาดตาเนฏนการ
๔ ปส  (ปส งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดตาเนฏนการ
ไมสใชปงบประมาณ

๙. ผสปรบ บผฏดชอบโครงการ
สตานบ กปลบดเทศบาลเทศบาลตตาบลตลาดนฏคมปราสาท

๑๐. ตบ วชปปวบด/ผลลบพธย
๑๐.๑ คณะกรรมการชทุมชนมสความรสปความเขปาใจเรพสองการคอรรรบ ปชบนและสามารถตรวจสอบการคอรรรบ ปชบน

ไดป
๑๐.๒ มสการมอบหมายใหปคณะกรรมการชทุมชนหรพอตบวแทนชทุมชนเปห็นหนสวยเฝป าระวบงการคอรรรบ ปชบนใน

ระดบบเทศบาล
ตตาบลตลาดนฏคมปราสาท
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