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คำนำ
“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจถึง
กรอบและแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และสามารถนำไปประกอบการ
พิจารณาปรับปรุง การดำเนินงานป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้
ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2560) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2560)
ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการ
พัฒ นากรอบการจัดทำแผนปฏิบ ัติการ ป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น รวมถึงให้
สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) โดยประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองพิบู ลมังสาหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส จะสามารถนำไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2560) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กำหนด
ไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”

งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
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บทนำ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้ รั ฐ พึ ง จั ด ให้ มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
แผนต่าง ๆ ให้ สอดคล้ องและบูร ณาการกันเพื่อให้ เป็นเอกภาพในการขับเคลื่ อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 กล่าวคือ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา ประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากร ธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้ง
การพัฒนาคนในทุกมิติและใน ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พศ. 2561 - 2560) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า
ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมี คะแนนดัช นี การรับ รู้การทุ จริต (Corruption Perception Index - CPI)
อยู่ใน อันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพื่อให้บรรลุผล
ดังกล่าว จึงได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน
ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ2566 - 2570) ได้กำหนด
ตัว ชี้วัด ไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนี การรับรู้การทุ จริต (Corruption Perception
Index - CPI) อยู่ในอัน ดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการ
ประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจำปี 2563 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 36 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 แต่ในส่วนของอันดับได้ ปรับตัวลดลงเป็นลำดับที่
104 จากอันดับ 101 ย่อมสะท้อนให้ได้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปัจจุบัน
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่ วยงานของรัฐภายใต้
โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจาก
ส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลัก ใน
การจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญ ใน
การพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริต น่าเงิน
งบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ ว ประเทศชาติ ก็จะ
มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐ
จะต้ องให้ ความเป็ น อิส ระแก่องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น โดยยึดหลั กแห่ งการปกครองชุมชนของตนเองตาม
เจตนารมณ์ ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น จะทำได้ เท่าที่จ ำเป็ น ตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็น ไปเพื่ อการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
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ตัง้ แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกัน การทุจริต และนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ ช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2565 เพื่อให้
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นบริห ารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน อันเป็นการยกระดับมาตรฐาน
ในการป้องกันการทุจริต ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ ด้วยการสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริตขึ้นในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงาน ป.ป.ช. มุ่งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง
ควบคู่ไปกับการป้ องกัน การทุจริต จึงได้ดำเนินการจัดทำคู่มือ “แผนปฏิบัติก ารป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)” เพื่อเป็นเครื่องมือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ป ระกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและนำไปสู่ การปฏิบัติให้ มี
ประสิทธิภ าพ โดยได้พัฒ นากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณ ธรรมและความ
โปร่งใสสำหรับ องค์กร ปกครองส่ วนท้องถิ่ น (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้ มีความสอดคล้ องกับแผน 3 ระดับที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ แผนระดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ แผนระดับที่ 2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิช อบ แผนการปฏิรู ป ประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิช อบ และ
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ ในส่วนเป้าหมายที่ให้ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัด คือ ค่าดัชนีก ารรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย และระดับ การมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนในการต่อ ต้านการทุ จริต และแผนระดับ ที่ 3
ที่เกี่ยวข้อง คือ แผนปฏิบั ติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไก ในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรั บองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้อง กับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ
ที่กำหนดไว้ว่าในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85
คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI)
อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน
หลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น โดยมีรองศาสตราจารย์ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ เป็นประธานคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดคำนิยาม องค์ประกอบ
ของธรรมาภิบาล กรอบแนวทางการดำเนินงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับอำนาจ
หน้าที่และภารกิจของท้องถิ่ น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปปรั บใช้ในการยกระดับการบริหารจัดการ
องค์กร อันจะส่งผลต่อการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์
สุขของ ประชาชนต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 6 หลักการ 11 องค์ประกอบย่อย มีรายละเอียด ดังนี้
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1) นิติธรรม (Rule of Law)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้อำนาจตามกฎหมายและระเบียบ รวมถึงข้อบังคับต่าง ๆ ที่มีอยู่ โดย
เคร่งครัด และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ ในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องคำนึงถึงหลัก
ความเสมอภาค กล่าวคือ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยก
ไม่ว่าจะเป็นประเด็น เกี่ยวกับเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือ กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนั้น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังต้อง ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ น ด้ วย ทั้ งนี้ ต้ องค ำนึ งถึ ง 2 อ งค์ ป ระก อบ ย่ อย ได้ แก่ 1 .1 ) นิ ติ ธรรม (Rule of Law) แล ะ
1.2) ความเสมอภาค (Equity)
1.1) นิติธรรม (Rule of Law)
องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น บริ ห ารงานโดยยึด อำนาจหน้ าที่ ต ามกฎหมายระเบี ย บ ข้อ บั งคั บ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ ให้
รวมถึงการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
1.1.1) การปฏิบั ติห น้ าที่ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายในการบริห ารงาน องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นจึงใช้
อำนาจโดยยึดหลักข้ อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทาง ปฏิบั ติที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่
ปัญหา และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ในการดำเนินการ ดังกล่าวให้คำนึงถึงมิติสำคัญทางการบริหาร
ดังต่อไปนี้
1. การบริห ารงานบุ ค คลต้อ งดำเนิ น การตามกฎหมายว่าด้ว ยระเบี ย บบริห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้อ งถิ่ น
เป็นต้น
2. การจั ด ทำและการบริ ห ารแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ต้ อ งดำเนิ น การตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
3. การตราข้อบัญญัติท้องถิ่น/เทศบัญญัติ เป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายในการ นั้น ๆ
ให้อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตราข้อบัญญัติท้ องถิ่น/เทศบัญญัติ เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น เกี่ยวกับ
งบประมาณ การเงิน การคลัง ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พศ. 2535 อาทิ การ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาด สถานที่
จำหน่ ายอาหารและสถานที่ส ะสมอาหาร การจำหน่ายสิ นค้าในที่ห รือสาธารณะ ตลอดจนข้อบัญ ญั ติอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับ การดำเนินการจัดบริการสาธารณะในลักษณะที่เข้าถึงประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ
4. การบริหารการเงินการคลัง ต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยการรับ เงิน การเบิ กจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงิ นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
5. การจั ดบริก ารสาธารณะ ต้อ งดำเนิ นการตามมาตรฐานการบริห ารและการบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ มาตรฐานทาง
ระบายน้ำ มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา
เป็นต้น
1.1.2) การใช้อำนาจ/การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายต่อผู้มารับบริ การ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง
บริการนั้น ๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้อำนาจอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบีย บ และคำนึงถึงความถูกต้อง ชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการ
เรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่มาประกอบกิจการใน
พื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ
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1.2) ความเสมอภาค (Equity)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นจัดบริการสาธารณะและบังคับใช้กฎหมายระเบียบข้อบังคับอย่างเท่าเทียม ไม่เลือก
ปฏิบัติโดยไม่แบ่งแยกเพศ ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ตลอดจนสภาพและสถานะของบุคคลทั้งทาง ร่างกาย
เศรษฐกิจ และสั งคม รวมทั้งคำนึ งถึงโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะอย่างทั่ว ถึง และเป็ นที่ ยอมรับ ของ
ประชาชนในท้องถิ่น
โดยการจั ด ทำบริ ก ารสาธารณะขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ค ำนึ งถึ งความเสมอภาคในการ
ให้บริการ แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยต้องครอบคลุมด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) คุณธรรม (Morality)
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพึงมีจิตสำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่น
ในศีลธรรม คุณธรรม ต้องยึดมั่นในประมวลจริยธรรมของท้องถิ่น รวมถึงมาตรฐาน และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน เป็นหลักสำคัญ
2.1) การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม / มาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ บุคลากรขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อประชาชนโดยยึดมั่น
และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรของตน มีสำนึกความรับผิดชอบในการ ปฏิบัติงาน ยึดมั่นใน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ การเมือง
ท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่
กรณี รวมทั้ง กำกับ กระตุ้ น กวดขันการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรนั้น ให้เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพนั้น เช่น บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางสาธารณสุข วิศวกร เป็นต้น
2.2) การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การขั ด กั น แห่ งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) บุ ค ลากรขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นผลประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้งไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนหรือ
พวกพ้อง ไม่นำทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือนำไปให้กลุ่มหรือ พวกพ้อง รวมทั้งต้องไม่เป็นผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของตน และต้องคำนึงถึงความ เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งและ
การปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ได้ เช่น การไม่เป็นคู่สัญญาหรือเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกับบุคคลที่ทำสัญญากับ หน่วยงานของรัฐที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่
การไม่รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ตามกฎหมายจาก บุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปร าบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3) ความโปร่งใส (Transparency)
บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความซื่อสัตย์
สุจริต ตรงไปตรงมา รวมถึงการมีวัฒนธรรม และค่ านิยมขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
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และสื่อสาร กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน และจัดให้มีการ
วางระบบ เพื่อให้ประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคมสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้โดยง่าย รวมถึงในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง มีความชัดเจน เป็น
ระบบ เป็นที่ ๆ เข้าใจ รับรู้ และคาดการณ์ได้ของสังคม
3.1) การบริหารการเงินและการคลัง
ในการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดหารายได้ การรับเงิ น การใช้จ่ายเงิน ตลอดจนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการตามกฎหมายตรงไปตรงมา มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยต้องให้ความสำคัญกับ
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอนการดำเนินการที่ เกี่ยวข้องกับการเงินและการคลังขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2) การบริหารงานบุคคล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง เลื่อนระดับ และการให้ คุณให้โทษแก่
บุ ค ลากรภายในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อย่ า งเป็ น ธรรม โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้ งเปิ ด เผย
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลเป็นการทั่วไป เพื่อให้ประชาชนหรือบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวก
3.3) การจัดบริการสาธารณะ/การบริการประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะหรือบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเปิดเผยทุ ก
ขั้นตอน
4) การมีส่วนร่วม (Participation)
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องยึดหลักการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในท้องถิ่นได้รับรู้ เรียนรู้ และร่วมแสดงความคิดเห็น หรือ
เสนอ ปัญหา และประเด็นต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนา นอกจากนั้น ประชาชนยังต้องมีส่วนร่วม
ในการ ดำเนินการ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมมีเป้าหมายสำคัญเพื่อแสวงหาฉันทามติ
ร่วมของ ประชาชนภายในท้องถิ่น
4.1) การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation / Consensus Oriented) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แสดงความคิดเห็น และเสนอปัญหา
ภายในท้องถิ่นในประเด็นต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนา เพื่อให้เกิดฉันทามติร่วมกัน ทั้งในเรื่องการ
กำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริห ารงานและการจัดทำ บริการ
สาธารณะ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและสอดส่องการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1.1) การมีส่วนร่วมกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจัดให้มีกระบวนการและกลไกให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วน
ร่วม กำหนดทิศทาง นโยบาย แผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประชาชนที่เข้าร่วมมีความหลากหลาย
กระจายครอบคลุมทุกชุมชน เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหา และความต้องการผ่านแผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนงานอื่น ๆ
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4.1.2) การมีส่วนร่วมในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยสามารถให้
ข้อมูล ความคิดเห็น แนะนำ ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติงาน
4.1.3) การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่อง ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2) การกระจายอำนาจ (Decentralization)
ในการปฏิ บั ติ ร าชการควรมี ก ารมอบอำนาจและกระจายความรั บ ผิ ด ชอบในการตั ด สิ น ใจและการ
ดำเนินการ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่ภาค
ส่วนอื่น ๆในสังคม
4.2.1) การกระจายอำนาจในการตัดสินใจ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการกระจายอำนาจในการตัดสินใจให้มี
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ โดยมุ่งไปที่การมอบอำนาจในการตัดสินใจเพื่อให้บุคลากรในแต่ละระดับ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และรับผิดชอบในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงการสร้างขีดความสามารถขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
4.2.2) กระจายอำนาจไปสู่ภาคส่วนอื่น
การกระจายอำนาจในการตัดสินใจให้หน่วยงาน หรือภาคส่วนอื่น ๆ หรือประชาชนในพื้นที่เพื่อ
จั ด การ หรื อ จั ด สรรทรั พ ยากรเพื่ อ สอดคล้ อ งความต้ อ งการของประชาชนหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อย่ า งมี
ประสิทธิภาพโดยมีการ กระจายบุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องมุ่งให้การทำงานมีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ
5) หลักความรับผิดชอบ (Accountability)
ในการปฏิ บั ติงานขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ต้อ งมุ่งให้ ก ารทำงานมี คุ ฯภาพ สร้างความเชื่ อ มั่ น
ไว้วางใจและตอบสนองต่อความคาดหวั งของประชาชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียภายในท้องถิ่น หากการทำหน้าที่
นั้ น เกิ ด ปั ญ หาหรื อ ข้ อ ขั ด ข้ อ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งสามารถตอบคำถามและอธิ บ ายให้ ท ราบถึ ง
รายละเอียดเกี่ย วกับ ประเด็น ปั ญหาเหล่านั้ น รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นยังต้องมีการจัดทำระบบการ
รายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ตลอดจนระบบการบรรเทาปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
5.1) ความรับผิดชอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตอบคำถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบ
การรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบและ
กำหนดให้ มี ก ารจั ด เตรี ย มระบบการแก้ ไขหรือ บรรเทาปั ญ หาและผลกระทบใด ๆ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากการ
ดำเนินงาน ตามอ่านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.1.1) การประเมินผลการปฏิบัติงานและการรายงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง ส่งเสริมและกำหนดให้มีเครื่องมือที่ช่วยชี้วัดความสำเร็จในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานและองค์กร ให้เกิดความชัดเจน เป็นรูปธรรม โดยระบบการประเมินผลนั้น ควรต้องสะท้อน
ให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของตน และตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนได้
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5.1.2) ระบบควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องมีกระบวนการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายในและการบริหาร ความเสี่ยงที่มีมาตรฐาน เพื่อให้การ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น ไปด้วยความโปร่งใส และบรรลุ ผลสำเร็จตามภารกิจ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบ และได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากประชาชน
5.1.3) การจัดการเรื่องร้องเรียนและบรรเทาผลกระทบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีข้อมูล/ระบบ/วิธีการจัดการข้อร้องเรียนและบรรเทาผลกระทบ
ต่อปัญหาหรือข้อขัดข้องที่ประชาชนร้องเรียน รวมทั้งต้องกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการให้ทราบ และรายงาน
รายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นปัญหาให้สาธารณชนได้รับทราบ พร้อมทั้ง มีระบบการวิ เคราะห์ปัญหาและแนวทาง
การป้องกันปัญหาในรูปแบบและลักษณะเดิมไม่ให้เกิดขึ้นอีก
5.2) การตอบสนอง (Responsiveness)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน
กรอบระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
5.2.1) การบริการอย่างมีคุณภาพ
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น พึงรับ ผิดชอบและให้ บ ริการต่อประชาชนในพื้ นที่และผู้ มีส่ว นได้
ส่วนเสีย อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชน/ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
5.2.2) การตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพ บริการเพื่อจัดการ/บรรเทา
ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงในการปฏิบัติงานหรือการให้
6) หลักความคุ้มค่า (Cost-Effectiveness / Economy)
การปฏิ บั ติ งานขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งมี การกำหนดวิสั ย ทั ศ น์ เชิ งยุ ท ธศาสตร์ต ลอดจน
เป้าหมาย และพันธกิจที่มีความชัดเจน โดยต้องมีลักษณะที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน นอกจากนี้
การปฏิบัติงาน ตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ดั งกล่าว ต้องคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมถึง
ใช้ระยะเวลาในการ ดำเนินการที่รวดเร็วและเหมาะสม
6.1) ประสิทธิผล (Effectiveness)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุ กฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ วางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน โดยสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6.1.1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจึงจัดทำแผนพัฒ นาท้ องถิ่นที่มีความชัดเจน ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒ นาจังหวัดและประเทศโดยวางเป้าหมายแผนการ
ปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน
6.1.2) แนวทางการปฏิบัติงานที่ทำให้บรรลุเป้าหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มุ่งผลของความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งกำหนดระบบการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติง านให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
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6.2) ประสิทธิภาพ (Efficiency)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ ต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวก
และลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจำเป็น
6.2.1) ความประหยัด
การนำทรัพยากรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่อย่างจำกัดมาใช้หรือจัดสรรอย่างมีประโยชน์
สูงสุดต่อท้องถิ่น โดยคำนึงถึงต้นทุนการผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด รวมทั้งประเมิ นความคุ้มค่าก่อน
และหลังการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
6.2.2) ความรวดเร็ว
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นต้ องปฏิ บัติ งานอย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพ คำนึ งถึงกรอบระยะเวลาที่
กำหนด ให้บริการอย่างรวดเร็ว สนองตอบต่อความคาดหวังของประชาชน และตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่าง
ทันท่วงที
6.2.3) มาตรฐานและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอน ได้มาตรฐาน รวมทั้ง
พัฒนาระบบการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)
การประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ หรือ Integrity and
Transparency Assessment หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ
เครื่ อ งมือ หนึ่ ง โดยเป็ น เครื่ องมือ ในเชิงบวกที่ มุ่งพั ฒ นาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ม ากกว่ามุ่งจับ ผิ ด
เปรียบเสมือน เครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้
รับทราบถึงสถานะ และปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะ
ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ให้บริการ สามารถอำนวย ความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐาน
การดำเนิน งานภาครัฐ ดังนั้ น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสเพียง
เท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมิน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่าง
ของความไม่เป็นธรรม และความ ด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบ ราชการไทยต่อไป โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 การเก็ บ ข้ อ มู ล จากบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาสสะท้อน
และแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง ผ่านแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) หรือแบบวัด IT โดยสอบถามการรับรู้
และความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
เป็ นตัวชี้วัดที่มีวัตถุ ป ระสงค์เพื่อประเมินการรั บรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความ
โปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็ นไปอย่าง
เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่าง
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มุ่งมั่น เต็มความ สามารถ และมีความรั บผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ในฐานะเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ อย่ างมี คุ ณ ธรรม นอกจากนี้ ยั งประเมิ น การรั บ รู้ ในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
พฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานทั้งในกรณีที่ แลกกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาล หรือวาระสําคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับ สินบนได้ใน
อนาคต
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ
ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายใน ในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการ
ตรวจรับ พัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
เป็ น ตัวชี้วัดที่ มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อประเมิน การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่ว ยงานต่อการใช้อำนาจขอ ง
ผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือก
บุคลากร เพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่ง
การ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับ
กระบวนการบริ ห ารงานบุ ค คลที่ อ าจเกิ ด การแทรกแซงจากผู้ มี อ ำนาจ การซื้ อ ขายตำแ หน่ ง หรื อ การเอื้ อ
ผลประโยชน์ ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่ อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน่าทรัพย์ สินของราชการของหน่วยงานไป
เป็น ของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจน
และสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัด ทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
เพื่อเผยแพร่ ให้ บุ คลากรภายในได้รั บ ทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่ วยงานจะต้องมีการกำกับ ดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
เป็นตัวชี้วัดที่ มีวัตถุประสงค์เพื่ อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
จริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่ วยงานให้มีประสิทธิภาพ
และจัดท่า แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไ ขปัญหาการทุจริต
ได้อย่างเป็ น รูป ธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่
จะต้องทำให้การทุจริต ในหน่วยงานลดลงหรือไม่ มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการ
ร้อ งเรี ย นเมื่ อพบเห็ น การทุ จ ริ ต ภายในหน่ ว ยงานด้ ว ย นอกจากนี้ หน่ ว ยงานจะต้ อ งมี ก ระบวนการเฝ้ าระวั ง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๑๐

ตรวจสอบการทุจ ริตภายในหน่ ว ยงาน รวมถึงการน่ าผลการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต
ส่ ว นที่ 2 การเก็ บ ข้ อ มู ล จากผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ ผู้ ติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ (External Integrity and
Transparency Assessment : EIT) โดยเปิ ด โอกาสให้ ผู้ รับ บริ ก ารหรื อ ผู้ ติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ มี โอกาส
สะท้อน และแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) หรื อแบบวัด EIT โดยสอบถามการรับ รู้
และความ คิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
เป็ น ตั วชี้วัดที่มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อประเมินการรับ รู้ของผู้ รับ บริการ ผู้ มาติดต่อ หรือผู้ มีส่ ว นได้
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึด
หลักตาม มาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่
เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณ ธรรม
และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ
เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ย วกับการบริหารงานและการดำเนินงานใน
ภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องคำนึงถึง ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลั ก ไม่มีการเอื้อประโยชน์
ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
เป็ น ตั วชี้วัดที่มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อประเมิ นการรับรู้ของผู้ รับ บริการ ผู้ มาติดต่อ หรือผู้ มีส่ ว นได้
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานใน
เรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่
จะต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบ รวมถึง การจัดให้มีช่อ งทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือ
ความคิดเห็ น เกี่ย วกับ การดำเนิ นงาน/การให้ บริการ และมีก ารชี้แจงในกรณี ที่มีข้อกังวลสงสั ยได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้ เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึง การสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน
เป็ น ตั วชี้วัดที่มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อประเมินการรับรู้ ของผู้ รับ บริการ ผู้ มาติ ดต่อ หรือผู้ มีส่ ว นได้
ส่วนเสียของ หน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
ทั้งการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้
ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้
มาติดต่อ เข้ามา มีส่วนร่วมในการปรับ ปรุงพัฒ นาการดำเนินงานเพื่อให้ส อดคล้ องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้
นอกจากหน่วยงาน จะต้องปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการ
ดำเนินงานให้มีความโปร่งใส มากขึ้นอีกด้วย
ส่ วนที่ 3 การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ทางเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงาน (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๑๑

หลั ก ของหน่ ว ยงาน ผ่ า นแบบวั ด การเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT) หรือแบบวัด OIT โดยแบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประเมิ น การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ เป็ น ปั จ จุ บั น บนเว็ บ ไซต์ ข อง
หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น ดังนี้
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
(4) การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ได้ แ ก่ นโยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
การดำเนินการ ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(5) การส่ งเสริ ม ความโปร่งใสในหน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ การจั ด การเรื่ องร้อ งเรี ยนการทุ จ ริต และ
ประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ซึ่ ง การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ในประเด็ น ข้ า งต้ น แสดงถึ ง ความโปร่ ง ใสในการบริ ห ารงานและการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประเมิ น การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ เป็ น ปั จ จุ บั น บนเว็ บ ไซต์ ข อง
หน่วยงานเพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น ดังนี้ ๆ
(1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความ
เสี่ยง เพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่
การจัดทำ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๑๒

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร
๑.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เป็ น การกำหนดเกณฑ์ ที่ จ ะใช้ในการประเมิ นความเสี่ ย ง ได้ แก่ ระดั บ โอกาสที่ จะเกิ ดความเสี่ ย ง
(Likehood) ระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบ (Impact) และระดั บ ของความเสี่ ย ง (Degree of Risk) โดย
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likehood)
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก
หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ
ประเด็นที่พิจารณา
ระดับคะแนน
๑ = น้อยมาก ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง
๔ = สูง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likehood)
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
๕ ปี/ครั้ง
๒- ๓ ปี/
๑ ปี/ครั้ง
๑-๖ เดือน/
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัตงิ าน
ครั้ง
ครั้ง ไม่เกิน
๕ ครั้ง/ปี
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
๑
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
มูลค่าความเสียหาย
๐ - ๕๐๐ บาท ๕ ๐ ๐ - ๑ , ๐ ๐ ๐ - ๒ ,๐ ๐ ๐ ๑ , ๐ ๐ ๐ ๒,๐๐๐ บาท
๕ ,๐ ๐ ๐
บาท
บาท
ผลกระทบต่ อ ภาพลั ก ษณ์ /
๑
การดำเนินงานของหน่วยงาน

๕ = สูงมาก
๑ เดือน/ครั้ง
หรือมากกว่า

๕,๐๐๐ บาท
ขึ้นไป

๑.๒ เกณฑ์ ก ารวั ด ระดั บ ความรุ น แรงของความเสี่ ย งการทุ จ ริต (Risk Score) ส่ ว นของความเสี่ ย ง
(Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง และผลกระทบของความเสี่ยง
ต่อองค์กร โดยได้กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก
โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง
ผลกระทบ (Impact)
(Likehood)
๑
๒
๓
๔
๕
๔
๓
๒
๑
๑
* หมายเหตุ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ๑ = ต่ำ / ๒ = กลาง / ๓ = สูง / ๔ = สูงมาก
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ตารางที่ ๑ ประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยง และการจัดการระดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยงการทุจริต
ลำดับที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)
(Likehood) (Impact) (Risk Score)
(L x I)
๑
ตรวจสอบรายชื่ อ ผู้ เช่ า การยั ก ยอกจั ด เก็ บ ค่ า เช่ า ๑
๑
๑
แผงตลาด
แผงตลาด
๒
ออกใบแจ้ ง ให้ ช ำระค่ า
เช่า/ออกใบเสร็จรับเงิน
๓
ลงพื้ น ที่ เก็ บ เงิ น ค่ า เช่ า
แผงตลาด
ตารางที่ ๒ ประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัด ระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงการทุจริต
ลำดับที่ ขั้นตอนการดำเนินงานประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต มาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริต
* หมายเหตุ เนื่องด้วยระดับความเสี่ยงการทุจริตต่ำ จึงไม่ต้องจดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม เฉพาะ
ขั้นตอนของการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงมาก/สูง/ปานกลาง ตามตารางที่ ๑
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลำดับต้น
ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ
ซึง่ ได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผล
ให้ ภ าพลั กษณ์ ของประเทศไทยเรื่ องการทุจริตคอร์รัป ชั่ น มีผ ลในเชิงลบ สอดคล้ องกับ การจัดอั นดั บ ดั ช นี ชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index - CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่น
ทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) ผลคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ ๓๖ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง
จากปี ๒๕๖๒ แต่ในส่วนอันดับได้ปรับตัวลงเป็นลำดับที่ ๑๐๔ จากอันดับ ๑๐๑ ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย
ยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน
โดยองค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น เป็ น หน่ ว ยงานที่ มีค วามสำคัญ ยิ่งในการขับ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ช าติ
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๘๕๐ แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบี ยบบริห าราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อำนาจจากส่ ว นกลางลงสู่ ท้ อ งถิ่ น และเป็ น กลไกหนึ่ ง ในการส่ ง เสริ ม การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
เป็ น หน่ วยงานหลั กในการจั ดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่ อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
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ถือเป็ น กลไกสำคัญ ในการพั ฒ นาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่ การพัฒ นาทั่วทั้ งประเทศ หากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ปราศจาก การทุจริตนำเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่าง
แท้จริง แล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) นำไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ให้มี ความ
สอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ดังนี้ แผนระดับที่ ๑ สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับที่ ๒ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ที่ ๒๑ การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตปละประพฤติ
มิชอบ และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 5 การ บริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และนโยบายและ แผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนระดับที่ ๓ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประ พฤติมิชอบ โดยนำ
หลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการ จัดทำแผนปฏิบัติการการ
ป้องกันการทุจริต สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบ การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ งใสในการดำเนิ น งานของภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่ อ ให้ บ รรลุ
ค่าเป้ าหมายของแผนแม่บ ทฯที่กำหนดไว้ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ หน่วยงานที่ เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้ งหมด
(ร้ อยละ ๑๐๐) ต้องได้คะแนน ๘๕ คะแนน ขึ้น ไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมี คะแนนดัช นีการรับ รู้การทุ จริต
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ ในอั น ดั บ ๑ ใน ๔๓ และ/หรื อ ได้ คะแนนไม่ ต่ ำกว่า ๕๗ คะแนน
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหาร
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
๒) เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
4) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริห าร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้ าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิน่ ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ
3) โครงการ/กิ จ กรรม/มาตรการที่ ส นั บสนุน ให้ ส าธารณะและภาคประชาชนเข้ ามามี ส่ ว นร่ว มและ
ตรวจสอบการ และการควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม ปฏิ บัติหรือบริหารราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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๔) องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น มีแ ผนงานที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพ ลดโอกาสในการกระทำการทุ จริต และ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน
2) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สามารถบริห ารราชการเป็ นไปตามหลักบริห ารกิจการบ้ านเมื องที่ ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตั ดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจติ สำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐) ต้องได้คะแนน ๘๕ คะแนน
ขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index – CPI) อยู่ใน
อันดับ ๑ ใน ๔๓ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๗ คะแนน
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๑๖

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
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๑๗

ส่วนที่ ๒
ชื่อหน่วยงาน
มิติ
๑. การ
สร้าง
วัฒนธรรม
สุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

.

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/
ปี ๒๕๖๖
ปี ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๘
ปี ๒๕๖๙
ปี ๒๕๗๐ หมายเหตุ
กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑.๑ การ ๑ . ๑ . ๑
สร้าง
เส ริ ม ส ร้ า ง
จิตสำนึก จิ ต ส ำ นึ ก
และความ แ ล ะ ค ว า ม
ตระหนัก ตระหนั ก ใน
แก่
การปฏิ บั ติ
บุคลากร ราชการตาม
ทัง้
อำน าจ
ข้าราชการ หน้ า ที่ แ ละ
การเมือง ก า ร
ฝ่ายสภา ประพฤติตน
ท้องถิ่น
ต า ม
และฝ่าย ป ร ะ ม ว ล
ประจำ
จริยธรรม
ของ
( ๑
)
องค์กร
โค ร งก า ร
ปกครอง พั ฒ น า
ส่วน
ความรู้ ด้ า น
ท้องถิ่น
กฎ ห มาย
และระเบียบ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กั บ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง าน
ส ำ ห รั บ
บุ ค ล า ก ร
อ ง ค์ ก ร
ปกครอง
ส่ว นท้ อ งถิ่ น
ผู้ บ ริ ห า ร
ท้องถิ่น
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๑๘

มิติ
๑. การ
สร้าง
วัฒนธรรม
สุจริต

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/
ปี ๒๕๖๖
ปี ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๘
ปี ๒๕๖๙
ปี ๒๕๗๐ หมายเหตุ
กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑.๑ การ ๑ . ๑ . ๑
สร้าง
เส ริ ม ส ร้ า ง
จิตสำนึก จิ ต ส ำ นึ ก
และความ แ ล ะ ค ว า ม
ตระหนัก ตระหนั ก ใน
แก่
การปฏิ บั ติ
บุคลากร ราชการตาม
ทัง้
อำน าจ
ข้าราชการ หน้ า ที่ แ ละ
การเมือง ก า ร
ฝ่ายสภา ประพฤติตน
ท้องถิ่น
ต า ม
และฝ่าย ป ร ะ ม ว ล
ประจำ
จริยธรรม
ของ
( ๒
)
องค์กร
โค ร งก า ร
ปกครอง เ ผ ย แ พ ร่
ส่วน
ประชาสัม พั
ท้องถิ่น
น ธ์ ค วาม รู้
ด้ า น
กฎ ห มาย
และระเบียบ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กั บ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง าน
ใ ห้ แ ก่
บุ ค ล า ก ร
อ ง ค์ ก ร
ปกครอง
ส่ว นท้ อ งถิ่ น
ผู้ บ ริ ห า ร
และสมาชิ ก
สภาท้องถิ่น
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๑๙

มิติ
๑. การ
สร้าง
วัฒนธรรม
สุจริต

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/
ปี ๒๕๖๖
ปี ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๘
ปี ๒๕๖๙
ปี ๒๕๗๐ หมายเหตุ
กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑.๑ การ ๑ . ๑ . ๑
สร้าง
เส ริ ม ส ร้ า ง
จิตสำนึก จิ ต ส ำ นึ ก
และความ แ ล ะ ค ว า ม
ตระหนัก ตระหนั ก ใน
แก่
การปฏิ บั ติ
บุคลากร ราชการตาม
ทัง้
อำน าจ
ข้าราชการ หน้ า ที่ แ ละ
การเมือง ก า ร
ฝ่ายสภา ประพฤติตน
ท้องถิ่น
ต า ม
และฝ่าย ป ร ะ ม ว ล
ประจำ
จริยธรรม
ของ
( ๓
)
องค์กร
มาตรการ
ปกครอง “ส่ ง เ ส ริ ม
ส่วน
ก า ร
ท้องถิ่น
ป ฏิ บั ติ ง าน
ต า ม
ป ระมวล
จ ริ ย ธ ร ร ม
ของเทศบาล
เมืองพิบูลมัง
สาหาร”
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๒๐

มิติ
๑. การ
สร้าง
วัฒนธรรม
สุจริต

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/
ปี ๒๕๖๖
ปี ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๘
ปี ๒๕๖๙
ปี ๒๕๗๐ หมายเหตุ
กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑.๑ การ ๑ . ๑ . ๒
สร้าง
เส ริ ม ส ร้ า ง
จิตสำนึก จิ ต ส ำ นึ ก
และความ แ ล ะ ค ว า ม
ตระหนัก ตระหนั ก ใน
แก่
ก ารยึ ด มั่ น
บุคลากร ผ ล ป ร ะ
ทัง้
โย ช น์ ส่ ว น
ข้าราชการ ตนมากกว่ า
การเมือง ป ระ โย ช น์
ฝ่ายสภา ส่วนตนที่ จะ
ท้องถิ่น
ไม่ ก ร ะ ท ำ
และฝ่าย การอั น เป็ น
ประจำ
ก า รขั ด กั น
ของ
แห่ งผลประ
องค์กร
โย ช น์ ส่ ว น
ปกครอง ตน ที่ จะไม่
ส่วน
กระทำการ
ท้องถิ่น
อั น เป็ น การ
ขั ด กั น ห รื อ
ก า ร มี ผ ล
ประ โยชน์
ทับซ้อน
( ๔
)
มาตรการ
ป้ องกั น ผ ล
ป ระ โย ช น์
ทับซ้อนของ
เท ศ บ า ล
เมื อ งพิ บู ล
มังสาหาร
( ๕
)
โค ร งก า ร
ฝึ ก อ บ ร ม
เกี่ยวกับการ
เส ริ ม ส ร้ า ง
คุ ณ ธ ร ร ม
จ ริ ย ธ ร ร ม
ข อ ง
บุ ค ล า ก ร
ของ อปท.
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๒๑

มิติ
๑. การ
สร้าง
วัฒนธรรม
สุจริต

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/
ปี ๒๕๖๖
ปี ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๘
ปี ๒๕๖๙
ปี ๒๕๗๐ หมายเหตุ
กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑.๑ การ ( ๖
)
สร้าง
มาตรการ
จิตสำนึก “เสริ ม สร้ า ง
และความ องค์ ค วามรู้
ตระหนัก ก า รติ ด ต่ อ
แก่
ด้ า น ก า ร
บุคลากร ทุจริต”
ทัง้
๑ .๑ .๓
ข้าราชการ เส ริ ม ส ร้ า ง
การเมือง จิ ต ส ำ นึ ก
ฝ่ายสภา และค่ านิ ย ม
ท้องถิน่
ค ว า ม
และฝ่าย ซื่ อ สั ต ย์
ประจำ
สุ จ ริ ต แ ล ะ
ของ
การต่ อ ต้ า น
องค์กร
การทุจริต
ปกครอง ( ๗
)
ส่วน
โค ร งก า ร
ท้องถิ่น
ส่ งเสริ ม การ
บริ ห ารงาน
ต า ม ห ลั ก
ธรรมาภิบาล
( ๘
)
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
โ ค ร ง ก า ร ๕๐,๐๐๐
ฝึ ก อ บ ร ม
ส่ ง เ ส ริ ม
คุ ณ ธ ร ร ม
จ ริ ย ธ ร ร ม
ขอ งท ม .
พิบูลฯ
๑.๒ การ ๑ . ๒ . ๑
เส ริ ม ส ร้ า ง
สร้าง
จิตสำนึก จิ ต สำนึ ก และ
ความตระหนัก
และความ แก่ ป ระชาชน
ตระหนัก ทุ ก ภ าคส่ ว น
แก่
ท้องถิ่น
ประชาชน ( ๙
)
ทุกภาค
โค ร งก า ร
ส่วน
ป ลู ก ฝั งวิ ธี
ท้องถิ่น
คิดแยกแยะ
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๒๒

มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/
ปี ๒๕๖๖
ปี ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๘
ปี ๒๕๖๙
ปี ๒๕๗๐ หมายเหตุ
กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ผลป ระ
โช ย น์ ส่ ว น
ตนและ
ผลประโยช
น์สว่ นรวม
๑ .๒ .๒
เส ริ ม ส ร้ า ง
จิ ด ส ำ นึ ก
และความ
ตระหนั ก ใน
การปฏิ บั ติ
ตนตามหลัก
เศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง
( ๑ ๐ ) ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐
โค ร งก า ร
เศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง
๑ .๒ .๓ .
เส ริ ม ส ร้ า ง
จิ ต ส ำ นึ ก
และความ
ตระหนั ก ใร
ค ว า ม
ซื่ อ สั ต ย์
สุ จ ริ ต แ ล ะ
ต่ อ ต้ า นการ
ทุจริต
(๑ ๑ )
โค ร งก า ร
เส ริ ม ส ร้ า ง
ค่ า นิ ย ม
ต่ อ ต้ า นการ
ทุจริต
(๑ ๒ )
กิจกรรมการ
ม อ บ
ป ระกาศ
เกี ย ร ติ คุ ณ
แก่กรรมการ
ชุมชน
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๒๓

มิติ
๑. การ
สร้าง
วัฒนธรรม
สุจริต

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/
ปี ๒๕๖๖
ปี ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๘
ปี ๒๕๖๙
ปี ๒๕๗๐ หมายเหตุ
กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑.๓ การ ๑ . ๓ . ๑
สร้าง
เส ริ ม ส ร้ า ง
จิตสำนึก จิ ต ส ำ นึ ก
และความ แ ล ะ ค ว า ม
ตระหนัก ตระหนั ก ใน
แก่เด็ก
ค ว า ม
และ
ซื่ อ สั ต ย์
เยาวชน
สุ จ ริ ต แ ล ะ
การต่ อ ต้ า น
การทุจริต
( ๑ ๓ ) ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
โค ร งก า ร
ประกวดคำ
ขวัญ ต่อต้าน
การทุจริต
๑ .๓ .๒
เส ริ ม ส ร้ า ง
จิ ต ส ำ นึ ก
และความ
ตระหนั ก ให้
มี จิ ต
ส า ธาร ณ ะ
และความ
รั บ ผิ ด ชอบ
ต่อส่วนรวม
( ๑ ๔ ) ๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
โค ร งก า ร
โ ร ง เ รี ย น
คุณธรรม
รวม

จำนวน ๑๔
โครงการ

๑๘๐,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๑๘๐,๐๐๐

๒๔

มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/
ปี ๒๕๖๖
ปี ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๘
ปี ๒๕๖๙
ปี ๒๕๗๐ หมายเหตุ
กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒. การ
๒.๑ การ ๒.๑.๑ การ
บริหาร
เปิดเผย
เปิดเผย
ราชการด้วย ข้อมูล
ข้อมูลการ
ความ
สาธารณะ บริหารงาน
โปร่งใส
ของ
และ
องค์กร
ดำเนินงาน
ปกครอง ปรับปรุง
ส่วน
และพัฒนา
ท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารแก่
ประชาชน
๒.๑.๒ การ
เปิดเผย
ข้อมูลการ
บริหารเงิน
งบประมาณ
(๒)
โครงการ
เสริมสร้าง
ความ
โปร่งใสใน
การบริหาร
งบประมาณ
๒.๑.๓ การ
เ ปิ ด เ ผ ย
ข้ อ มู ลแ ล ะ
พั ฒ น า
ท รั พ ย าก ร
บุคคล
( ๓
)
มาตรการ
เ ปิ ด เ ผ ย
ข้ อ มู ล
ส า ธาร ณ ะ
แ ล ะ ก ำกั บ
ติ ด ตามการ
เ ผ ย แ พ ร่
ข้ อ มู ล
ส า ธาร ณ ะ
ขอ งท ม .
พิบูลฯ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๒๕

มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ

๒.๒
มาตรการ
ส่งเสริม
คุณธรรม
และความ
โปร่งใส

๒.๒.๑ การ
แสดง
เจตนารมณ์ใน
การปฏิบัติ
หน้าที่และ
บริหารงาน
ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิ
บาลของ
ผู้บริหาร
(๔) มาตรการ
แสดง
เจตนารมณ์ใน
การนำหลัก
คุณธรรมมาใช้
ในการ
บริหารงาน
ของทม.พิบูลฯ
ด้วยการจัดทำ
แผนปฏิบัติ
การป้องกัน
การทุจริตเพื่อ
ยกระดับ
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายใน
หน่วยงาน
(๕) มาตรการ
No Gift
Policy
(๖) กิจกรรม
การสร้างความ
โปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน
(๗) กิจกรรม
“ควบคุมการ
เบิกจ่ายเงิน
ตามเทศ
บัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจำปี”

ปี ๒๕๖๖
ปี ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๘
ปี ๒๕๖๙
ปี ๒๕๗๐ หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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๒๖

มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ
(๘) กิจกรรม
การให้บริการ
อย่างเท่าเทียม
(๙) กิจกรรม
“วิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัด
จ้างประจำปี”
(๑๐) โครงการ
ประเมิน ความ
พึ ง พอใจของ
ผู้รับบริการต่อ
การให้ บ ริ ก าร
ของเทศบ าล
เมื อ งพิ บู ลมั ง
สาหาร

(๑ ๑ )
กิจกรรมการ
ใช้บัตรคิวใน
ก า รติ ด ต่ อ
ราชการ
(๑ ๒ )
โค ร งก า ร
พัฒนาระบบ
ใน ก า ร
ให้ บ ริ ก า ร
ป ระ ช าช น
ผ่ าน ระ บ บ
อิ เล็ ก ทรอนิ
ก ส์ (EService)
๒.๒.๓ การ
จั ด ท ำ
แผนปฏิ บั ติ
การป้ อ งกั น
การทุจริต

ปี ๒๕๖๖
ปี ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๘
ปี ๒๕๖๙
ปี ๒๕๗๐ หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

( ๑ ๓ )
มาตรการการ
จั ด ท ำ
แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ก า ร ป้ อ งกั น
การทุจริต เพื่อ
ย ก ร ะ ดั บ
คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใส
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๒๗

มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/
ปี ๒๕๖๖
ปี ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๘
ปี ๒๕๖๙
ปี ๒๕๗๐ หมายเหตุ
กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒.๓
๒ .๓ .๑
มาตรการ จั ด ท ำ
ลดการใช้ ข้ อ ต ก ล ง
ดุลยพินิจ ร ะ ห ว่ า ง
ในการ
บุ ค ลากรใน
ปฏิบัติงาน อ งค์ ก ร ให้
ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วย
ค ว า ม
ซื่ อ สั ต ย์
สุ จ ริ ต มี
คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมใช้
ดุ ล ย พิ นิ จ
ด้ ว ย ค ว า ม
สุจริตภายใต้
หลัก
ธรรมาภิบาล
(๑ ๔ )
มาตรการ
“จั ด ท ำ
ข้อตกลงการ
ป ฏิ บั ติ
ราชการตาม
ห ลั ก ธ ร ร
มาภิบาล”
๒ .๓ .๒ มี
ก า ร จั ด ท ำ
แ ผ น ภู มิ
ขั้ น ต อ น /
คู่ มื อ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง าน
แ ล ะ
ระย ะเวล า
ก า ร
ดำเนิ น การ
เกี่ยวกับการ
บ ริ ก า ร
ป ระ ช าช น
รายละเอียด
ที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๒๘

มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

รวม

โครงการ/
ปี ๒๕๖๖
ปี ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๘
ปี ๒๕๖๙
ปี ๒๕๗๐ หมายเหตุ
กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ใ น แ ต่ ล ะ
ขั้ น ต อ น
เปิ ดเผย ณ
ส ำ นั ก งา น
แ ล ะ ใน
ร ะ บ บ
เค รื อ ข่ า ย
สารสนเทศ
ขององค์ ก ร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(๑ ๕ )
มาตรการ
จั ด ท ำคู่ มื อ
ป ระ ช าช น
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(๑๖) จั ด ทำ
มาตรการ
ก า ร
ให้ บ ริ ก า ร
ประชาชน
(๑๗) จั ด ทำ
มาตรการ
อ อ ก ค ำ สั่ ง
มอบห มาย
งาน ข อ ง
เท ศ บ า ล
เมืองพิบูลมัง
สาหาร
(๑ ๘ )
มาตรการ
กระจาย
อำนาจของ
เท ศ บ า ล
เมืองพิบูลมัง
สาหาร
จำนวน ๑๘
โครงการ
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๒๙

มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/
ปี ๒๕๖๖
ปี ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๘
ปี ๒๕๖๙
ปี ๒๕๗๐ หมายเหตุ
กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓. การ
๓.๑ ให้
๓.๑.๑ การ
ส่งเสริม
ประชาชน มีส่วนร่วมใน
บทบาทและ มีส่วนร่วม ก า ร จั ด ท ำ
การมีส่วน บริหาร
แผนพั ฒ นา
ร่วมของ
กิจการ
ก า ร จั ด ท ำ
ภาค
ของ
งบประมาณ
ประชาชน องค์กร
( ๑
)
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
ปกครอง โ ค ร ง ก า ร ๒๐,๐๐๐
ส่วน
จั ด ท ำ
ท้องถิ่น
แผนพั ฒ นา
ท้ อ งถิ่ น ของ
เท ศ บ า ล
เมืองพิบูลมัง
สาหาร
๓.๑.๒ การ
มี ส่ วน ร่ วม
ต รวจ ส อ บ
และการ
ประเมิ น ผล
ก า ร
ดำเนินงาน
(๒) กิจกรรม
ติ ด ตามและ
ประเมิ น ผล
แผนพั ฒ นา
ท้ อ งถิ่ น ของ
เท ศ บ า ล
เมืองพิบูลมัง
สาหาร
รวม

จำน วน ๒
โครงการ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
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๒๐,๐๐๐

๓๐

มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/
ปี ๒๕๖๖
ปี ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๘
ปี ๒๕๖๙
ปี ๒๕๗๐ หมายเหตุ
กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓.๒ การ ๓ .๒ .๑ มี
รับฟัง
กระบวนการ
ความ
รั บ ฟั งความ
คิดเห็น
คิ ด เห็ น ของ
การรับ
ประชาชนใน
และ
ก า ร
ตอบสนอง ดำเนิ น การ
เรื่อง
ตามอำนาจ
ร้องเรียน/ ห น้ าที่ ของ
ร้องทุกข์ อ ง ค์ ก ร
ปกครอง
ส่ว นท้ อ งถิ่ น
โดยเฉพ าะ
ก า ร
ดำเนิ น การ
กิ จ การที่ จ ะ
มีผลกระทบ
ต่ อ ค ว า ม
เป็ น อยู่ แ ละ
สุ ข อน ามั ย
ข อ ง
ประชาชนใน
ท้ อ ง ถิ่ น
โค ร งก า ร
ส่งเสริม และ
ส นั บ ส นุ น
จั ด ท ำ เวที
ป ระ ช า ค ม
ก า ร จั ด ท ำ
แผนชุ ม ชน
และการ
จั ด ท ำ
แผนพั ฒ นา
ท้องถิ่น
( ๑
) ๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
โค ร งก า ร
จั ด ท ำ
ป ระ ช า ค ม
แผนชุมชน
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๓๑

มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/
ปี ๒๕๖๖
ปี ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๘
ปี ๒๕๖๙
ปี ๒๕๗๐ หมายเหตุ
กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓ .๒ .๒ มี
ระบ บ แ ล ะ
ช่ อ งทางให้
ประชาชนใน
ท้ อ ง ถิ่ น
สามารถ
ร้ อ งเรี ย น /
ร้ อ ง ทุ ก ข์
ผ่านช่องทาง
ที่
หลากหลาย
๓ .๒ .๓ มี
รายงานหรือ
แจ้งเป็นลาย
ลั ก ษ ณ์
อั ก ษ ร ใ ห้
ประชาชนผู้
ร้ อ งเรี ย น /
ร้ อ ง ทุ ก ข์
ทราบถึงการ
ได้ รั บ เรื่ อ ง
ระย ะเวล า
และผลการ
ดำเนิ น การ
เกี่ ย ว ก กั บ
เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์
(๒) มาตรการ
จั ด ก า ร
เ รื่ อ ง ร า ว
ร้องเรีย น/ร้อ ง
ทุกข์
(๓) มาตรการ
แ ก้ ไ ข เ ห ตุ
เ ดื อ ด ร้ อ น
รำ ค า ญ ด้ า น
ก
า ร
ส า ธ า ร ณ สุ ข
แ ล ะ
สิง่ แวดล้อม
(๔) มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ส ำ คั ญ ที่
หลากหลาย

-

-

-

-
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-

๓๒

มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ
๓.๓ การ
ส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชาชน
และบูรณา
การทุก
ภาคส่วน
เพือ่
ต่อต้าน
การทุจริต

โครงการ/
ปี ๒๕๖๖
ปี ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๘
ปี ๒๕๖๙
ปี ๒๕๗๐ หมายเหตุ
กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓ .๓ .๑
ส่งเสริมให้มี
เค รื อ ข่ า ย
ภ า ค
ประชาชน/
อ ง ค์ ก ร
ชุมชนในการ
ป้ อ งกั น การ
ต รวจ ส อ บ
และต่ อ ต้ า น
การทุจริต
(๕) กิจกรรม
ส่ ง เ ส ริ ม
ชุ ม ช น เฝ้ า
ร ะ วั ง ก า ร
ทุจริต
๓ .๓ .๒
ส่ ง เสริ ม ให้
เค รื อ ข่ า ย
ภ า ค
ประชาชนมี
ก า ร
ดำเนิ น การ
เฝ้าระวังการ
ทุจริต
( ๖
)
โค ร งก า ร
ส ร้ า ง
เค รื อ ข่ า ย
ภ า ค
ป ระ ช าช น
เพื่อเฝ้าระวัง
ก า ร ทุ จ ริ ต
ของเทศบาล
เมืองพิบูลมัง
สาหาร
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๓๓

มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

รวม
๔. การ
ยกระดับ
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การ
ดำเนินงาน
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๔.๑ มีการ
จัดวาง
ระบบ
ตรวจสอบ
ภายใน
การ
ควบคุม
ภายใน
และการ
บริหาร
ความเสีย่ ง
การทุจริต

โครงการ/
ปี ๒๕๖๖
ปี ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๘
ปี ๒๕๖๙
ปี ๒๕๗๐ หมายเหตุ
กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓ .๓ .๓
บู รณ าก าร
ทุกภาคส่วน
เพื่ อ ต่ อ ต้ า น
การทุจริต
(๗) กิจกรรม
บูรณาการทุ
ภ า ค ส่ ว น
เพื่ อ ต่ อ ต้ า น
การทุจริต
จำนวน ๗
โครงการ
๔.๑.๑ มี
การตัดทำ
และรายงาน
การจัดทำ
ระบบ
ตรวจสอบ
ภายใน
(๑)
โครงการ
การจัดทำ
แผนการ
ตรวจสอบ
ภายใน
ประจำปี

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

-

-

-

-

-
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๓๔

มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/
ปี ๒๕๖๖
ปี ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๘
ปี ๒๕๖๙
ปี ๒๕๗๐ หมายเหตุ
กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔ .๑ .๒ มี
ก า ร จั ด ท ำ
และรายงาน
ก า ร จั ด ท ำ
ร ะ บ บ
ค ว บ คุ ม
ภายใน
(๒) กิจกรรม
การติ ด ตาม
ประเมิ น ผล
การควบคุ ม
ภายใน
๔ .๑ .๓ มี
การจั ด ให้ มี
กระบวนการ
บ ริ ห า ร
จัดการความ
เ สี่ ย ง ก า ร
ทุจริต
( ๓
)
มาตรการ
บ ริ ห า ร
จัดการความ
เ สี่ ย ง ก า ร
ทุ จ ริ ต ข อ ง
เท ศ บ า ล
เมืองพิบูลมัง
สาหาร
๔.๒ การ ๔ . ๒ . ๑
ส่งเสริม
ส่งเสริมและ
บทบาท
พั ฒ น า
การ
ศั ก ย ภ า พ
ตรวจสอบ สมาชิ ก สภา
ของสภา ท้ อ งถิ่ น ให้ มี
ท้องถิ่น
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ให้ เป็ น ไ ป
ตามระเบียบ
กฎหมาย
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๓๕

มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/
ปี ๒๕๖๖
ปี ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๘
ปี ๒๕๖๙
ปี ๒๕๗๐ หมายเหตุ
กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ระ เบี ย บ ที่
เกี่ ย วข้ อ งได้
ก ำห น ด ไว้
( ๔
)
โค ร งก า ร
อ บ ร ม ใ ห้
ความรู้ ด้ า น
ร ะ เ บี ย บ
กฎ ห มาย
ท้ อ งถิ่ น แก่
ผู้ บ ริ ห า ร
และสมาชิ ก
สภาท้องถิน่
๔ .๒ .๒
ส่ ง เ ส ริ ม
สมาชิ ก สภา
ท้ อ งถิ่ น ให้ มี
บ ท บ าท ใน
ก า ร
ต รวจ ส อ บ
ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง าน
ข อ ง ฝ่ า ย
บริ ห ารตาม
กระบวนการ
แ ล ะ วิ ธี ที่
กฎ ห มาย
ระ เบี ย บ ที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง
ก ำห น ด ไว้
โดยไม่ฝัก ใฝ่
ฝ่ายใด
(๕) กิจกรรม
การส่ งเสริ ม
และพั ฒ นา
ศั ก ย ภ า พ
สมาชิ ก สภา
ท้องถิ่น
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๓๖

มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/
ปี ๒๕๖๖
ปี ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๘
ปี ๒๕๖๙
ปี ๒๕๗๐ หมายเหตุ
กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔.๓
๔ .๓ .๑ มี
มาตรการ แ น ว ท า ง
จัดการ
ป ฏิ บั ติ ใ น
เรื่อง
ก า ร
ร้องเรียน ดำเนิ น การ
การทุจริต ต่ อ เ รื่ อ ง
ร้ อ ง เ รี ย น
ก า ร ทุ จ ริ ต
แ ล ะ
ประพฤติ มิ
ชอบของ
เจ้ าห น้ า ที่
อ ง ค์ ก ร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
( ๖
)
มาตรการ
จั ด ก า ร ใน
ก ร ณี ไ ด้
ทราบ หรื อ
รับแจ้ง หรือ
ต รวจ ส อ บ
พ บ การ
ทุ จ ริ ต ข อ ง
เท ศ บ า ล
เมืองพิบูลมัง
สาหาร
๔ .๓ .๒ จั ด
ให้มีระเบียบ
แ ล ะ ช่ อ ง
ทางการรั บ
เ รื่ อ ง
ร้องเรียนที่มี
ป ร ะ สิ ท ธิ
ภาพ สะดวก
ร ว ด เ ร็ ว
ป ล อ ด ภั ย
ส ำ ห รั บ ผู้
ร้องเรียน
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๓๗

มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

รวม

โครงการ/
ปี ๒๕๖๖
ปี ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๘
ปี ๒๕๖๙
ปี ๒๕๗๐ หมายเหตุ
กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
( ๗
)
มาตรการให้
มีระบบและ
ช่องทางการ
รั บ เ รื่ อ ง
ร้ อ ง เ รี ย น
เกี่ยวกับการ
ทุ จ ริ ต ข อ ง
เท ศ บ า ล
เมืองพิบูลมัง
สาหาร
จำนวน ๗
โครงการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๓๘

ส่วนที่ ๓
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
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๓๙

มิติที่ ๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต
๑.๑ การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ข้าราชการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑.๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และการประพฤติ
ตนตามประมวลจริยธรรม
ลำดับที่ ๑
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริ หารท้องถิ่น ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่
การดำเนิ น การ อย่ างเคร่ งครั ด ปั ญ หาที่ เกิดขึ้น เป็ นประจำมัก เกิดจากเรื่ องขาดความรอบคอบ ความชำนาญ
ประสบการณ์ หรือ ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม จึงส่งผลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำ
ให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือ การพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น บริ ห ารงานโดยยึ ด อำนาจหน้ าที่ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสี ย รวมทั้ งเป็ น การเพิ่ มพู น ความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบี ยบ และกฎหมายที่ เกี่ย วข้อ งกับ การ
บริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิน่ จึงได้จัดทำ โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่ ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อให้ บุ คลากร ผู้ บ ริห าร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพู นความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ทีเ่ กี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่ อพั ฒ นาศั กยภาพบุ ค ลากร ผู้ บ ริห าร และสมาชิก สภาท้ องถิ่ น ให้ มีค วามพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ
3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จำนวน ๑๕๐ คน
5. วิธีดำเนินการ
1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมการดำเนินโครงการ
3) กำหนดกรอบเนื้ อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิน่
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๔๐

4) จัดทำเอกสารส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5) อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ
7) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี
2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
แนวทางการหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ทำแบบทดสอบ/แบบประเมิน)
ผลลัพธ์
เทศบาลเมืองพิ บู ล มังสาหารมีการบริห ารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน)
ลำดับที่ ๒
1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ให้แก่
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ บริห ารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อให้การ
บริหารงาน และปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ บุคลากร ผู้บ ริห าร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2) เพื่อพั ฒ นาศักยภาพบุ คลากร ผู้ บ ริห าร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ มีความพร้อมในองค์ค วามรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ
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3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จำนวน ๑๕๐ คน
5. วิธีดำเนินการ
1) จัดทําโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดำเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร
2) กำหนดกรอบเนื้ อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้า นกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง
สำหรับ บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
3) เผยแพร่ ป ระชาสั มพั น ธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องสำหรับ บุคลากร
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ ดประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว เป็นต้น
4) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ
5) รายงานผลการค้าเนินการ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายไตรมาส)
2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่ อเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าทีแ่ ละบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล)
ผลลัพธ์
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารมีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรี ภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สำรวจ
โดยใช้แบบประเมินติดตามผลแบบสอบถามประชาชน)
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ลำดับที่ ๓
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร โดย
กำหนดกลไกและระบบในการบั งคั บ ใช้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ งนี้ ก ารฝ่ าฝื น หรือ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการ
กระทำ นอกจากนี้ สำนักงาน กพ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณี
การเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้ข้าราชการต้องละ
เว้น จาก การแสวงหาประโยชน์ ที่มี ช อบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้ าที่ และไม่กระทำการอันเป็น การขัดกัน ระหว่าง
ประโยชน์ ส่ ว นตน และประโยชน์ ส่ ว นรวม ตามนั ยหนั งสื อสำนั กงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวัน ที่ 25
ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรนำแนวทางการดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการ
ถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็ นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลเมือง
พิบูลมังสาหารจึงได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร”
ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่ อสัตย์ สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน และเป็นสากล
2) เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) เพื่อทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4) เพื่อให้ เกิดพัน ธะผู กพั น ระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ ฝ่ ายบริห ารใช้อำนาจใน
ขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคม
ตามลำดับ
5) เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิ ชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๒๕๐ คน
5. วิธีดำเนินการ
1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ
2) กำหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคคลในองค์กรและ
สาธารณชน
3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด
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4) ดำเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด
5) ดำาเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้
มี ส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่
ต้อ งจั ด ไว้ให้ ป ระชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (8) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อมู ล ข่ าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด)
6) ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ
7) รายงานผลการดำเนินการ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง
2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ความ
เข้าใจ แนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล)
ผลลัพธ์
คณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิก สภา พนั ก งานเทศบาล ลู ก จ้างประจำ พนั กงานปฏิ บั ติ งานของเทศบาลเมื อ ง
พิบูลมังสาหารปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
ลำดับที่ ๔
๑. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตั วหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา
หรือบางเรื่องเป็ น การปฏิบั ติสื บต่อกัน มาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่า งใด พฤติกรรมเหล่ านี้เป็นการกระทำ
ความผิด ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
ดังนั้น เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจึงได้ดำเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมือง
พิบูลมังสาหารเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
3. วัตถุประสงค์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๔๔

1) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
2) เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
เมืองพิบูลมังสาหาร
3) เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจิตสำนึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่ งผลให้หน่วยงานปลอด
จากการ ทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
4. กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จำนวน ๒๐๐ คน
5. วิธีการดำเนินการ
1) จัดตั้งคณะทํางาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติ งานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของตำแหน่งต่าง ๆ
2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำร่าง
คู่มือ/ แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3) จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแนวทาง
การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4) ปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอน แนวทางการปฏิ บั ติ ง านหรื อ ระเบี ย บเพื่ อ ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นตา ม
ข้อเสนอแนะ ที่ ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
5) จัดประชุมเพื่อให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน
6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน
และสาธารณะชนให้รับทราบ
7) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาการดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) พนักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อยละ 80 ของ
จํานวนพนักงานฯ (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้)
2) มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จํานวน 1 ชุด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๔๕

3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง
(เช่นเว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน เป็นต้น)
ผลลัพธ์
พนั ก งานของเทศบาลเมื อ งพิ บู ล มั งสาหารมี ค วามประพฤติ ป ฏิ บั ติ งานยึ ด มั่ น ประโยชน์ ส่ ว นรวมไม่ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
ลำดับที่ ๕
1. ชื่อโครงการ :โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรสุจริต
2. หลักการและเหตุผล
การดำเนิ น ชีวิตและการปฏิบั ติงาน นอกจากผู้ ปฏิบั ติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนำไปสู่ การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององค์กรอย่าง
ยั่งยืน ก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตสำนึกให้ บุคลากร
ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นใน คุณธรรม
ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งผล
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใน
การทํางานอันจะนำไปสู่การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน จึ งได้กำหนด ให้มีการจัด
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมและสนับ สนุน ให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักคุณ ธรรม จริยธรรม
มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข
2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริ ตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต
4. กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จำนวน ๒๐๐ คน
5. วิธีดำเนินการ
1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3) กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวข้อการอบรม
4) ประสานงานกับบุ คคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์
5) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการที่กำหนด
6) รายงานผลการดำเนินการ 7) เผยแพร่การดำเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ระยะเวลาดำเนินการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๔๖

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรม จํานวน 1 ครั้ง
2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการ
ปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้ แบบประเมินผล)
ผลลัพธ์
บุคลากร หลักคุณ ธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดวัฒ นธรรม
องค์กรสุจริตในหน่วยงาน (สำรวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล)
ลำดับที่ ๖
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2560) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรม
สุจริต ส่งเสริม การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางทุจริต
ดังนั้น เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจึงได้กำหนดดำเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตขึ้น เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารมีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต สอดส่องเฝ้า
ระวังไม่ให้เกิดการกระทำการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ปลอดทุจริตในที่สุด
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุ จริตแก่คณะผู้ บ ริห ารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้ องถิ่น
ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
2) เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไป
เฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไป ของเทศบาล
เมืองพิบูลมังสาหาร จํานวน ๒๕๐ คน

5. วิธีดำเนินการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
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1) จัดทำโครงการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ
2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล
3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการต่อต้านการทุจริต
4) นำข้อมูลทีไ่ ด้มาจัดหาเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบที่กำหนด (เช่น แผ่นพับ จดหมายข่าว
วีดิทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น)
5) ดำเนิน การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางและช่องทางที่กำหนด
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการเผยแพร่ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจำนวนอย่างน้อย 5 เรื่องขึ้นไป
2) คณะผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น สมาชิก สภาท้ องถิ่ น ข้ าราชการฝ่ ายประจำ ลู ก จ้างประจำ พนั ก งานทั่ ว ไป
มีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ)
ผลลัพธ์
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่ น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไป เฝ้าระวัง
การทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
ลำดับที่ ๗
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะต้อ งมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการ
ทำงาน และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมี การส่งเสริมคุณธรรมและจริ ยธรรมเพื่อให้
สามารถ ปฏิบั ติงานร่ วมกัน ได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ และนำไปสู่ การพัฒ นาองค์กรอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้ งสามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง ภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่น
ทอนความเจริญ ของประเทศไทยมานาน จึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง
จริงจัง เพื่อทำให้ปัญหาการทุจริตลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับ ทุกภาค
ส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจั ง
พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกของคนไทยร่วมด้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือ
สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
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ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น และบุ ค ลากรของเทศบาลเมื อ งพิ บู ล มั ง สาหารมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน
หลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น บุ ค ลากรของเทศบาลเมื อ งพิ บู ล มั ง สาหารมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและ
ให้ความสำคัญ กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) และมีค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต
3) เพื่ อให้ ผู้ บ ริห ารท้องถิ่น บุ คลากรของเทศบาลเมืองพิ บู ลมังสาหารมีความรู้ความเข้าใจในหลั กและ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้
4) เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น บุ ค ลากรของเทศบาลเมื อ งพิ บู ล มั ง สาหารสามารถนำองค์ ค วามรู้ ห ลั ก
ธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จำนวน ๒๕๐ คน
5. วิธีดำเนินการ
1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3) จัดทํากําหนดการ
4) ประสานงานกับบุ คคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรี ย ม
เอกสาร ประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์
5) จัดฝึกอบรมตามกำหนดการ 6) รายงานผลการดำเนินการ
6. ระยะเวลาการดำาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารที่เข้ารับการอบรม
ผ่านการทดสอบความรู้ธรรมาภิบาล ร้อยละ 90 (ทดสอบความรู้ผ่านระบบทดสอบความรู้ธรรมาภิบาลออนไลน์
https://ggde.nacc.go.th)
ผลลัพธ์
1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารนำหลักธรรมาภิบาล
มาปรับใช้ในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
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2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ร่วมต่อต้านการทุจริต
(สำรวจโดยแบบประเมินติดตามผล)
3) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร นำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
ลำดับที่ ๘
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต
2. หลักการและเหตุผล
การดำเนิ น ชี วิต และการปฏิบั ติงาน นอกจากผู้ ปฏิ บั ติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนำไปสู่การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององค์กรอย่าง
ยั่งยืน ก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตสำนึกให้ บุคลากร
ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นใน คุณธรรม
ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งผล
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใน
การทำงานอันจะนำไปสู่การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนด ให้มีการจัด
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักคุณธรรม จริยธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข
2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจ ริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิ ยม ในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต
4. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จำนวน ๑๕๐ คน
5. วิธีดำเนินการ
1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3) กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวข้อการอบรม
4) ประสานงานกับบุ คคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญ กลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์
5) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการทีก่ ำหนด
6) รายงานผลการดำเนินการ
7) เผยแพร่การดำเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 257๗
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
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7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
๕๐,๐๐๐ (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
8. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง
2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการ
ปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้ แบบประเมินผล)
ผลลัพธ์
บุคลากร หลักคุณ ธรรมจริย ธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบั ติงาน ก่อให้เกิดวัฒ นธรรม
องค์กรสุจริตในหน่วยงาน (สำรวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล)
๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
๑.๒.๑ เสริมสร้างจิ ตสำนึ ก และความตระหนักในการรักษประโยชน์ สาธารณะ แยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ลำดับที่ ๙
1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
2. หลักการและเหตุผล
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest" ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลาย
ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผู้ดำรง
ตำแหน่ง ทางการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม
จากสถานการณ์ข้างต้น จำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งปลูกฝังองค์ความรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจาก
ปัญหาความ ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
ซึ่งเป็นปัญหา เชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่สำคัญสะท้อนถึง
วัฒนธรรมและค่านิยม ในการบริหารที่ด้อยพัฒนา
ดังนั้น เทศบาลเมืองพิบู ลมังสาหารจึงได้จัดทำโครงการปลู กฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ ส่ วนรวมขึ้น เพื่ อสร้ างความรู้ความเข้าใจให้ ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่ วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน ร่วมปกป้อง
ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ทำให้เกิดเป็นค่านิยมที่จะไม่ยอมรับการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ ป ระชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ ส่ วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมได้
2) เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม
3) เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
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4) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จำนวน ๒๐๐ คน
5. วิธีดำเนินการ
1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/กำหนดการและหัวข้อการอบรม
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร, เชิญกลุ่มเป้าหมาย
5) ดำเนินการตามรูปแบบ/กำหนดการที่กำหนดไว้
6) ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ
7) รายงานผลการดำเนินการ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมให้กับประชาชน จำนวน 1 ครั้ง
2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนร่วมได้ร้อยละ 80 ของจำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ)
3) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ห ลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในชี วิตประจำวัน
ร้อยละ 80ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ)
ผลลัพธ์
1) ประชาชนร่ว มปกป้ อ งผลประโยชน์ ส่ ว นร่วม และสาธารณประโยชน์ (สำรวจโดยใช้แบบประเมิ น
ติดตามผล)
2) ประชาชนมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิต ประจำวัน (สำรวจโดยใช้แบบ
ประเมินติดตามผล)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
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ลำดับที่ ๑๐
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐจึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้อง และบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2560) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่ง
จะต้องนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
ภาคส่วน มุ่งสร้างจิตสำนึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึก ความซื่อสัตย์สุ จริต ค่านิยมที่
ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจ ริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไก
ทางสังคม เป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทำผิดหรือผู้กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังนั้น เทศบาลเมืองพิบูล มังสาหารจึงได้ดำเนินโครงการส่ งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
ประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน
2) เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน
3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจำวัน
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จำนวน ๒๐๐ คน
5. วิธีดำเนินการ
1) จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3) กําหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวข้อการอบรม
4) ประสานงานกับบุ คคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญ กลุ่มเป้าหมาย จัด เตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์
5) ดำาเนินการตามรูปแบบและกำหนดการที่กำหนด
6) รายงานผลการดำเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
๑๒๐,๐๐๐ (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง
2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล)
ผลลัพธ์
ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจ
โดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
ลำดับที่ ๑๑
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
ด้ว ยเทศบาลเมื องพิ บู ล มั งสาหารให้ ค วามสำคั ญ ในการบริ ห ารงานตามหลั กธรรมาภิ บ าล มุ่ งส่ งเสริม
ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่ วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน
มากที่สุด ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
โดยส่งเสริมให้มีคณะกรรมการชุมชน เข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ทำหน้าที่ในการประสานงาน
กับ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานอื่น ๆเนื่ อ งจากคณะกรรมการชุ ม ชนที่ ม าจากการเลื อกตั้ งจาก
ประชาชนในแต่ละชุมชน ต้องอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน
ดังนั้น เทศบาลเมืองพิ บูลมังสาหารจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศ เกีย รติคุณแก่คณะกรรมการ
ชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการชุมชนมาด้วยดี จนครบวาระการดำรงตำแหน่ง
2) เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์และแบบอย่างที่ดีต่อ
สังคม ให้มีขวัญและกำลังใจ
4. กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
5. วิธีดำเนินการ
1) ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2) จัดทำประกาศเกียรติคุณ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านทางช่องทางต่าง ๆ
3) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน
4) รายงานผลการดำเนินการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
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6. ระยะเวลาดำเนินการ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติหน้ าที่จนครบวาระ 4 ปี
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผลลัพธ์
1) มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น
2) ประชาชนในพื้น ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญกำลังใจ และมีจิตสำนึกบำเพ็ญประโยชน์
สาธารณะในท้องถิ่น
๑.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
๑.๓.๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต
ลำดับที่ ๑๒
1. ชื่อโครงการ : โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ปัจจุบันประชาชนจำนวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับ
ผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อย
ให้ ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสีย
ต่อ สังคมในด้านอืน่ ๆ ตามมาอีกมากมาย
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และ
การพัฒ นาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข เทศบาลเมื อ งพิ บู ล มั งสาหารจึ ง ได้ จั ด กิ จ กรรมการประกวดคำขวั ญ ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ขึ้ น
เพื่อกระตุ้นให้เด็ก และเยาวชนตีนตัวเห็นความสำคัญหันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะ
เป็นกำลังสำคัญ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
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3. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
2) เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสำนึกที่จะยึดมั่นในการทำความดีมี
ความซื่อสัตย์สุจริต
3) เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคำขวัญอย่างสร้างสรรค์ ที่สื่ อถึงการต่อต้าน
การทุจริต
4) เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษา
4. กลุ่มเป้าหมาย เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพิบลู มังสาหาร จำนวน ๑๐๐ คน
5. วิธีดำเนินงาน
1) เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวด
3) ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคำขวัญเข้าประกวด
4) ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารกำหนด
5) ทำพิธีมอบรางวัล
6) ติดตามประเมินผลการดำเนินการ
7) รายงานผลการดำเนินการ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณ าเนินการ
๑๐,๐๐๐ (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
ได้คำขวัญต่อต้านการทุจริต จำนวน ๑๐ ชุด
ผลลัพธ์
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่ นตัวเห็นความสำคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุ จริตคอร์รัปชันที่
เกิดขึ้น และพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของ ผู้เข้าร่วมประกวด (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
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ลำดับที่ ๑๓
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์
ด้าน คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่ งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรัก
ความดี และรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน ในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แล ะ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒ นาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูร ณ์ทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข และมาตรา 25 กำหนดให้รัฐต้อง ส่งเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารพิจารณาเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึง่ งจะเป็น
รากฐานที่สำคัญ ที่ทำให้เด็กและเยาวชนเติ บโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหา ทุจริต
คอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
2) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิ ตสาธารณะ และพร้อมที่ จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม
3) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ
4. กลุ่มเป้าหมาย
เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จำนวน ๒๐๐ คน
5. วิธีดำเนินการ
1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
2) แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
3) ดำเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ
5) รายงานผลการดำเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
กองการศึกษา เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) เด็กและเยาวชนของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารได้รับการฝึกอบรม จำนวน ๒๐๐ คน
2) เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่
ได้ รั บ มา ปรั บ ใช้ กั บ ตนเอง และสั งคมส่ ว นรวมได้ อ ย่ างมี ค วามสุ ข ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้ แบบประเมิ น ผล
แบบทดสอบ)
ผลลัพธ์
1) เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจ
โดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
2) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์ รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
3) เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์ ส่วนรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
ลำดับที่ ๑๔
1. ชื่อโครงการ : โครงการโรงเรียนคุณธรรม
2. หลักการและเหตุผลความเป็นมา
พระราชบั ญ ญั ติกำหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้ แก่องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น พ.ศ.
2549 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริ ก าร สาธารณะเพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชนในท้ อ งถิ่ น ของตนเอง ดั งนี้ (9) จั ด การศึ ก ษา (10) การสั งคม
สงเคราะห์และ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒ นาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีศาสนาที่ตนนับ
ถือเป็นเครื่องมือ ยึดเหนี่ยวจิตใจ มาตรา 41 กำหนดให้องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใด
ระดับหนึ่งหรือ ทุกระดับ ตามความพร้อมความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนเป็นพลังที่สำคั ญในการ
พัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านจิตใจ ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี ให้มีทักษะ
ในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” ซึ่งเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่
อย่างรู้เท่าหินโลกน่าพาชีวิตสู่ความสำเร็จ เพื่อเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติในที่สุด
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา
ที่ตนนับถือ
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2) เพื่อให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีเมตตา กรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ
เพื่อ ส่วนรวม
3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4) เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาของเทศบาลในการต่อต้านการ
ทุจริต
4. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) จำนวน ๑๐๐ คน
5. วิธีการดำเนินการ
1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในการจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตรต้าน
ทุจริตในโรงเรียน
2) จัดประชุมคณะทำงานในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการดำเนินงานในการเตรียมความ
พร้อมเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์
3) ดำเนินการขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามระเบียบฯ การใช้งบประมาณและพัสดุของ
สถานศึกษา
4) จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดโครงการ
5) ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม
6) สรุปติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ
7) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
8. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
นักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษา ได้รับการอบรมหลักสูตรตามโครงการ ร้อยละ 100
ผลลัพธ์
1) จำนวนนั กเรีย นตั้ งแต่ร ะดับ อนุบ าล - ประถมศึกษา นำความรู้ด้านหลักธรรมมาปฏิ บัติและนำมา
ประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจําวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบสอบถามครู)
2) เด็ก นักเรียน ได้ซึมซับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาไปใช้ดำเนินชีวิต
ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบบันทึกความดี)
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ลำดับที่ ๑๕
1. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวาง ในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถ
แสดงความ คิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจึงได้มี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2) เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสำหรับประชาชน
3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน
4) เพิ่ ม ช่ อ งทางให้ ป ระชาชนได้ มี ส่ ว นร่ว มในการตรวจสอบข้ อ มู ล และการปฏิ บั ติ งาน เทศบาลเมื อ ง
พิบูลมังสาหาร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
5. วิธีดำเนินการ
1) จั ดตั้ งคณะทำงานปรั บ ปรุงและพั ฒ นาศู นย์ ข้อ มูล ข่าวสารของหน่ ว ยงาน เพื่ อดำเนิ นการให้ มีก าร
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) จัดหาสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมี
การ แสดงข้อมูลการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ทาง
เว็บไซต์ ของหน่วยงานและสื่ออื่น ๆ
5) จัดทําข้อมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติ งานของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารเพื่อเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ำเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัส ดุ การคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่าย
งบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่กำหนด
แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ ออำนวยความสะดวกให้ แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถาม
หรือ ขอข้อมูลหรือรับฟังคำติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ เช่น มีหมายเลขโทรศัพท์
เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทำการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อสอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ
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เช่ น การจั ด ตั้ งศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว ม กล่ อ งตู้ รั บ ฟั งความคิ ด เห็ น การประชุ ม รับ ฟั งความคิ ด เห็ น สื่ อ สั งคมออนไลน์
เว็บบอร์ด เป็นต้น
7) ปรับ ปรุงระบบการให้ข้อมูลการดำเนิ นงานของหน่ วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center
8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
9) จัดทำรายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีจำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารให้มีข้อมูล
ที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ผลลัพธ์
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบสำรวจความ
พึงพอใจ การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับที่ ๑๖
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดหาบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่อง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่ าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้อง
เป็ น ไป ตามอำนาจหน้ าที่ และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้ มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบ ได้ตามหลักธรรมาภิบาล พระราชบัญญัติข้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัด
จ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์แ ละผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคาและประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
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ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงดำเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างได้ทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพือ่ เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3) เพื่อป้องกันการทุจริตในเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
4. กลุ่มเป้าหมาย
1) บุคลากรของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
2) ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
5. วิธีดำเนินการ
1) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
2) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้ างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชนได้
ทราบ ผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ
3) จั ด เวที รั บ ฟั งความคิด เห็ น ข้อ เสนอแนะจากบุ คลากรภายใน ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เพื่ อพั ฒ นาและ
ปรับปรุง การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่าย งบประมาณ
4) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
5) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจั ดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เช่น
สังเกตการณ์ ติดตามผลการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น
6) ประชุมกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
7) รายงานผลการดำเนินการ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชน
ให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่
7.1) ผลการดำเนินโครงการ
7.2) รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
7.3) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบกำหนด
7.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
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8. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
2) มีการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 1 ครั้ง
ผลลัพธ์
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง
ลำดับที่ ๑๗
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้ อมูลสาธารณะของเทศบาลเมือง
พิบูลมังสาหาร
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้ และ
การใช้ จ่ า ยเงิ น และการบริ ห ารงานต่ า ง ๆ ตามภารกิ จ และการจั ด ทำบริ ก ารสาธารณะ การที่ เทศบาลเมื อ ง
พิบูลมังสาหารจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสาร ของเทศบาลเมืองพิบู ลมังสาหารได้ จึงได้จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการกำกับ
ติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารเพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่กำหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิ ดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบ การบริหารราชการของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อให้ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ กฎข้อบังคับที่กำหนดไว้ เช่น
ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง
ฯลฯ
2) เพื่อกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
กฎข้อบังคับ กำาหนด
3) เพื่อกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
4) เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
4. กลุ่มเป้าหมาย
สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
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5. วิธีดำเนินการ
1) จั ดตั้ งคณะทำงานจั ด ทำมาตรการเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ และกำกั บ ติ ด ตามการเผยแพร่ข้ อ มู ล
สาธารณะของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
2) ประชุมคณะทำงานฯ
2.1) กำหนดแนวทาง/มาตรการเพื่ อกำกับติดตามหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ เผยแพร่ข้อมู ล ของ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้
2.1.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
2.1.2) การบริ ห ารงาน ได้ แ ก่ แผนการดำเนิ น งาน รายงานการกำกั บ ติ ด ตามการ
ดำเนิ น งานประจำปี ร อบ 6 เดื อ น รายงานการกำกั บ ติ ด ตามการดำเนิ น งานประจำปี คู่ มื อ หรือ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ E - Service
2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้ แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงาน
การกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจั ดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
2.1.4) การบริห ารและพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ คคล ได้แก่ นโยบายการบริห ารทรัพ ยากร
บุคคล การดำเนินการ ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
2.2) กําหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
3) ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาล
เมืองพิบลู มังสาหารให้ผู้บริหารทราบ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
กองคลัง เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
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กองช่าง เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
กองการศึกษา เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอืน่ ๆ และช่องทางทีห่ ลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้
- ข้อมูลพื้นฐาน
- การบริหารงาน
- การบริหารเงินงบประมาณ
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การส่งเสริมความโปร่งใส
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดไว้
3) กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
กฎข้อบังคับที่กําหนด
4) กำกับ ติดตามหน่ วยงานที่เกี่ย วข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ผลลัพธ์
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ)
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
๒.๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ลำดับที่ ๑๘
ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลเมือง
พิบูลมังสาหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองพิ บู ล มังสาหารเล็ งเห็ นถึงความสำคัญ ในการป้ องกันและปราบปรามการทุจ ริตในระดั บ
ท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้งผู้บริหาร
มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการ
บริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคั ญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มีการ
ดำเนินการ จัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล
เมืองพิบูลมังสาหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๖๕

3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ ใน
การบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
2) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกั นการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารสู่การรับรู้ของสาธารณชน
3) เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลเมือง
พิบูลมังสาหาร
4. กลุ่มเป้าหมาย
1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
2) ประชาชน
5. วิธีดำเนินการ
(1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ
2) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ
3) จัดทำประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
4) ผู้บริหารกำหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒ นาหน่วยงาน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตฯ
5) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่กำหนด
8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
10) รายงานผลการดำเนินการ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๖๖

ผลผลิต
1) มี ป ระกาศเจตนารมณ์ ในการนำหลั กคุ ณ ธรรมมาใช้ในการบริห ารงานของผู้ บ ริห าร เพื่ อยกระดั บ
คุณธรรม และความโปร่งใส
2) มี น โยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้ บ ริ ห าร เพื่ อ พั ฒ นาหน่ ว ยงาน เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใส
3) มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของเทศบาลเมื อ ง
พิบูลมังสาหาร ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
ผลลัพธ์
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)
ลำดับที่ ๑๙
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy
2. หลักการและเหตุผล
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2560) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติ มิ ช อบ ได้ ก ำหนดแผนป้ อ งกั น การทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบ โดยกำหนดให้ ก ารพั ฒ นาค่ านิ ย มของ
นักการเมือง ให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็น
แก่ป ระโยชน์ ส่วนรวม เป็ นแนวทางหนึ่งในการพัฒ นาเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูป ด้านการป้องปราม ได้กำหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา
มีมาตรการ เสริมสร้างวัฒ นธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ และเป็ น
ตัวอย่างในการบริหาร งานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการให้ถือเป็นความผิด
วินัยหรือความผิดทางอาญา
เทศบาลเมืองพิ บู ล มังสาหารเล็ งเห็ นถึงความสำคัญ ในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในระดั บ
ท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตาม
หลั กการบริห ารกิจ การบ้ านเมืองที่ดี ให้ ความสำคัญ กั บการต่อต้านการทุจริตและการมีส่ว นร่ว มของประชาชน
ผู้บริหาร ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้างวัฒ นธรรมองค์กรใน
การป้องกัน การทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิ จ
หรือการ ตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
2) เพื่อแสดงเจตจำนงสุจ ริตของผู้บริห ารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้อ งถิ่น และบุคลากรของเทศบาลเมือง
พิบูลมังสาหารมีวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy

4. กลุ่มเป้าหมาย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๖๗

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
5. วิธีดำเนินการ
1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ ไม่ให้”
2) จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy
3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy
4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน
5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy
6) รายงานผลการดำเนินการ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จํานวน 1 ฉบับ
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารดำเนินการตามแนวทาง
NO Gift Policy จำนวนร้อยละ 100 (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสำรวจ)
ผลลัพธ์
ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น บุ ค ลากรขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ มี เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
เรื่องสินบน
ลำดับที่ ๒๐
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
2. หลักการและเหตุผลที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน
ซึ่งเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา เลื่อนขั้น
เงิ น เดื อ นเป็ น เรื่ อ งลำดั บ ต้ น ๆ ของเรื่ อ งการบริ ห ารงานบุ ค คล โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เรื่ อ งการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จึงได้
ดำเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
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3. วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
4. กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการสังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
5. วิธีดำเนินการ
1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ
และ ข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
2) แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิน เดื อ นข้ า ราชการองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงาน
การเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ
3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พิจารณาทบทวนผล
การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการเสนอมา
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
(สำรวจโดยแบบประเมิน)
ผลลัพธ์
ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง
ลำดับที่ ๒๑
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๖๙

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี"
2. หลักการและเหตุผลที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการบริหาร
ราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จึงได้จัดทำกิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญ ญัติงบประมาณ
รายจ่ าย ประจำปี ” เพื่ อ ติ ด ตาม ควบคุ ม และตรวจสอบการเบิ ก จ่ ายงบประมาณให้ เป็ น ไปด้ ว ยความถู ก ต้ อ ง
เกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่อง
สำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเป็นต่อการบริหารงานของ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าในการ
เบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
2) เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ บุ ค ลากรในเทศบาลเมื อ งพิ บู ล มั งสาหารมี ส่ ว นร่ว มในการตรวจสอบการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ
3) เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
5. วิธีดำเนินการ
1) จัดตั้งคณะทำงานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2) จัดประชุมบุคลากรทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน/ประจำไตรมาส
3) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross
Check)
4) ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คณะทำงานกำหนด
5) รายงานผลการดำเนินการ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดำเนินการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๗๐

ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน
8. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยไตรมาสละ 1
ครั้ง
2) มี ก ารดำเนิ น การตรวจสอบการเบิ ก จ่ายงบประมาณในลั กษณะการสอบยัน ความถูก ต้ อ ง (Cross
Check)
ผลลัพธ์
ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงร้อยละ 80
ลำดับที่ ๒๒
ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจั ดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอน การปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับ
ฟังและ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน มากที่สุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญในการสร้างความ
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบ าล (Good Governance)
หรือ หลักการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้
ประชาชน เข้าถึงบริการนั้น ๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้อำนาจอื่น ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และ
ไม่มีการเรียกร้อง จะประโยชน์ ตนเองหรือ ต่อประชาชนในพื้นที่และผู้อื่นประกอบกิจการในพื้นที่อย่าง เท่าเทียมกัน
ไปปฏิบั ติเพื่อให้หน่วยงานมีการพัฒ นาคุณภาพการให้ บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอำนวยความ
สะดวก ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจ แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่ อกำกับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ของ
บุ คลากร ในองค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ไปตามหลั ก การบริห ารกิจ การบ้ านเมื อ งที่ ดี เกิ ด ประโยชน์ สุ ข ต่ อ
ประชาชน เกิดผล สัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่า เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน

3. วัตถุประสงค์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๗๑

1) เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
2) เพื่ อ ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานในภารกิ จ ตามที่ ก ฎหมายกำหนดของเทศบาลเมื อ งพิ บู ล มั งสาหาร
ให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
3) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น
4) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเชื่อมั่นใน
องค์กร
4. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
5. วิธีดำเนินการ
1) ผู้บริหารกำหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้ในพันธกิจของหน่วยงาน
2) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามพันธกิจการให้บริการอย่างเท่าเทียม
3) ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทาง/แผนงานในการดำเนินงาน
4) จัดหาแนวทาง/แผนงานการดำเนินงาน
5) ชี้แจงแนวทาง/แผนการการดำเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) ค่าเนินการตามแนวทาง/แผนการดำเนินงาน
7) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
8) รายงานผลการดำาเนินการ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการกำหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันเป็นพันธกิจของหน่วยงาน
2) มีแนวทาง/แผนการดำเนินงานในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน

ผลลัพธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๗๒

1) ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)
2) จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติลดลง
ลำดับที่ ๒๓
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี”
2. หลักการและเหตุผลที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิ จการบ้านเมืองที ซึ่งกําหนดให้มีการบริหาร
ราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนเทศบาล
เมืองพิบูลมังสาหารจึงได้ดำเนินกิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้ อจัดจ้างประจำปี” เพื่อปรับปรุงการจัดหาพัสดุให้มี
ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง
2) เพื่อให้ได้ข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. วิธีดำเนินการ
1) จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
2) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
3) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
4) รายงานผลการวิเคราะห์ ก ารจัด ซื้ อ จัดจ้ างแก่ ผู้ บ ริห าร เพื่ อปรับ ปรุงกระบวนการจัด ซื้อ จั ด จ้างใน
ปีงบประมาณถัดไป
5) เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบทั่วกัน
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
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ผลผลิต
1) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จำนวน 1 ฉบับ
2) มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแก่สาธารณชน อย่างน้อย 3 ช่องทาง
ผลลัพธ์
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณถัดไปลดลง
ลำดับที่ ๒๔
1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ก ำหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอำนาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2542 ได้กําหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มี
อำนาจและหน้าที่ จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริห ารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน่าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของ
ประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากขึ้น ย่อมส่งผล
กระทบต่อการดาเนินกิจกรรมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้บริการทั้ งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดทำโครงการประเมินความ พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
2) เพื่ อ ทราบถึ งปั ญ หา อุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะจากการให้ บ ริก ารประชาชนของเทศบาลเมื อ ง
พิบูลมังสาหาร
3) เพื่ อสร้างช่องทางให้ ป ระชาชนเข้ามามี ส่ วนร่ว มในการให้ ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับ การให้ บ ริการของ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
5. วิธีดำเนินการ
1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บ ริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
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1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการในรูปแบบที่
ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร
3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน
4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง
5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว
เป็นต้น
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน
ผลลัพธ์
จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติลดลง
ลำดับที่ ๒๕
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
2. หลักการและเหตุผล
การขับเคลื่อนองค์กรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ ให้อยู่ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง โดยทำให้ผู้รับบริการได้ รับ ความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความโปร่งใสและสามารถ
ปรับตัว ให้ตรงกับความต้องการใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูป แบบการบริการด้วย E-Service จะ
สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการ
ภาครัฐ ประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4.1.2 ภาครัฐ มี ความเชื่อ มโยง ในการให้ บ ริการสาธารณะต่ าง ๆ ผ่ านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
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ต่ า ง ๆ นำไปสู่ ก ารวิ เคราะห์ การจั ด การข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ เพื่ อ การพั ฒ นานโยบายและการให้ บ ริก ารภาครั ฐ
นอกจากนั้น การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ E-Service นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งให้ทุกหน่วยงานนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนอย่างเต็มที่
เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องเป็นระบบที่ประชาชนสามารถตรวจสอบ ความ
โปร่งใสในการทำงานของภาครัฐได้อีกด้วย ซึ่งองค์กรปกครอง ส่วนท้ องถิ่นถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่บริการ
สาธารณะ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามภารกิจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้นเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รั บบริการ โดยทำให้ผู้รับบริการได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว และมีความโปร่งใส
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรั บบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วย
ตนเองอีก
2) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน
3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพิบลู มังสาหาร
5. วิธีดำเนินการ
1) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
2) กำหนดภารกิจในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
3) จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (E-Service) โดยประชาชนผู้รับบริการ
สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์หรือเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้อง
เดิน ทางมาติดต่อด้ว ยตนเองอีก เช่น ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพื่อขอจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพื่อขอรับบริการถังขยะ ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์ระบบกรอก
ข้อมูลคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุเป็นคนพิการที่มีช่องทางการแนบไฟล์เอกสาร หลักฐานโดยผู้ขอรับ
บริการไม่ต้องเดินทางมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ
5) จัดทำคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
6) จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Service โดยแยกข้อมูลเป็นรายเดือนให้ครบทุกเดือน
7) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
8) รายงานผลการดำเนินการ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณที่ดำเนินการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๗๖

ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) อย่างน้อย 1 ภารกิจ
ผลลัพธ์
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)
2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติลดลง
ลำดับที่ ๒๕
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น หน่วยงานบริห ารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจหน้าที่ ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
ผู้มาขอรับบริการ ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอำนวย
ความสะดวกอย่าง เสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่
สามารถให้บริการ ได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่
เป็นระบบ มีการแซงคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการ และผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
พระราชกฤษฎี ก าว่ าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารบริ ห ารกิ จการบ้ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6
ทีก่ ำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจำเป็น
และประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ2558 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ดังนั้นเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม
ให้บริการโดยจัดลำดับก่อน - หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสำหรับผู้มาติดต่อราชการ
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มารับ
บริการ
2) เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
3) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๗๗

4) เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทำการแสวงหาประโยชน์หรือกระทำ
การประพฤติ มิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพิบลู มังสาหาร
5. วิธีดำเนินการ
1) จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพื่อกำหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กำกับการให้บริการ
2) ประชุมชี้แจง แนวทาง กำหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ
3) จัดทำบัตรคิวในรูปแบบต่าง ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
4) ปิ ดประกาศประชาสั มพัน ธ์ให้ ประชาชนทราบถึง ขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บ ริการ
ตามลำดับคิว
5) จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ
6) สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสั ปดาห์ รายเดือน เพื่อนำมาปรับปรุง
แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
7) รายงานผลการคําเนินการ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - ๒๕๗๐
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
กองคลัง เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
กองช่าง เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
กองการศึกษา เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีการใช้บัตรคิวสำหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับก่อนหลังสำหรับหน่วยงานที่ให้บริการ
ผลลัพธ์
1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้ บริการของหน่วยงาน ไม่น้อยว่าร้อยละ 80 ของผู้มาขอรับบริการ
(สำรวจ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)
2) การให้บริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ลดลง
ลำดับที่ ๒๖
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๗๘

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการป้องกันการ
ทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ดำเนินการจัดทำ “แผนปฏิบัติ การ
ป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)”
เพื่อให้เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตตามหลัก ธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อยกระดับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
2) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
4. กลุ่มเป้าหมาย
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
5. วิธีดำเนินการ
1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบั ติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต,วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต, จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทางที่กำหนด รวมถึงรายงานการทำแผนฯ
แก่ห น่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้ แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่ านระบบรายงานและ
ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) ทาง
เว็บไซต์ สํานักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น
4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่
เจ้าหน้าทีแ่ ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
7) รายงานผลการดำเนิ น การแก่ผู้ บริห ารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้ แก่
สำนักงาน ปปชทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น
8) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๗๙

ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
พ.ศ. 2566 - 2570
ผลลัพธ์
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)
ลำดับที่ ๒๗
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล"
2. หลักการและเหตุผล
การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัช นีในการ
ประเมิน ที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริต ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปัจจัยทาง วัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต
ดังนั้น วิธีการบริหาร จัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิย มและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน การทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ถึงแม้ จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่ หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจน เป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจาก การทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดั งนั้ น เทศบาลเมื อ งพิ บู ล มั งสาหารจึ งได้ จั ด ทำมาตรการ “จั ด ทำข้ อ ตกลงการปฏิ บั ติ ร าชการตาม
หลักธรรมาภิบาล” ที่กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อ เป็ น การพั ฒ นาวิ ธีการดำเนิ น งานภายในองค์กรที่ จะนำไปสู่ การยกระดั บ คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรในเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
5. วิธีดำเนินการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๘๐

1) จัดหามาตรการ “จัดหาข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
3) ทุกส่วนราชการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ให้มีการ
เรีย กรับ ผลประโยชน์ ส่ ว นตัว เพื่ อแลกเปลี่ ยนกับการให้ บ ริการตามอำนาจหน้าที่ ไม่ให้ เจ้าหน้าที่ ให้ บริการเอื้ อ
ประโยชน์ หรือเลื อกปฏิบั ติต่อผู้ใช้บริการเนื่ องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว เป็นต้น โดยกำหนดจัดทำเป็นข้อตกลง
รายบุ ค คลระหว่ างผู้ บั งคั บ บั ญ ชากั บ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานกั บ ผู้ อ ำนวยการสำนั ก /กอง
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง กับ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน - ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา
4) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติ
5) ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง
7) รายงานผลการดำเนินการ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล
ผลลัพธ์
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง
ลำดับที่ ๒๘
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร”
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญ ญั ติระเบี ยบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญั ติว่าการ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ของส่ ว นราชการต้ อ งใช้ วิ ธีก ารบริห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งให้ ค ำนึ งถึ งความ
รั บ ผิ ด ชอบของผู้ ป ฏิ บั ติ งาน การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนการเปิ ด เผยข้อ มู ล การติ ด ตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมิน ผลการปฏิ บั ติงาน ทั้ งนี้ ตามความ เหมาะสมของแต่ล ะภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎี กาว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
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ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.รอาจเสนอต่อ คณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธี การ
จัดทำความตกลงเป็ น ลายลั กษณ์ อักษร หรือ โดยวิธีก ารอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิ ดชอบในการปฏิบัติราชการ
รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มี คณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพ การให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ
คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการ
ลงนามในข้ อ ตกลงการปฏิ บั ติ ร าชการระหว่ า งนายกเทศมนตรี เมื อ งพิ บู ล มั ง สาหารกั บ ปลั ด เทศบาลเมื อ ง
พิบูลมังสาหาร และหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทำข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่า ย เป็นไป
อย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
5. วิธีดำเนินการ
1) จัดทำข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบั ติ ราชการ ในระดับ สำนั ก/กอง/ฝ่ าย เพื่อให้ การดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ
เป้าหมายอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน
โดยได้มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ ปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสั งกัด พร้อมคณะทำงานได้
ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัด ในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้
1.1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
1.2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2) ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น - ศึกษาข้อมูล และ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน
และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๘๒

- ติดตามผลการดำเนิน งานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้ การ
ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการกำกับดูแลและติดตาม
ผลการดาเนินงานดังกล่าว
4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัว ชี้วัด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดกำหนด
5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
6) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณี ที่การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ในเบื้องต้น ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย ที่กําหนดไว้
7) รายงานผลการดำเนินงาน
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง
ผลลัพธ์
จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง
ลำดับที่ ๒๙
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร”
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญ ญั ติระเบี ยบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญั ติว่าการ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ของส่ ว นราชการต้ อ งใช้ วิ ธีก ารบริห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งให้ ค ำนึ งถึ งความ
รั บ ผิ ด ชอบของผู้ ป ฏิ บั ติ งาน การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนการเปิ ด เผยข้อ มู ล การติ ด ตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมิน ผลการปฏิ บั ติงาน ทั้ งนี้ ตามความ เหมาะสมของแต่ล ะภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎี กาว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.รอาจเสนอต่อ คณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการ
จัดทำความตกลงเป็ น ลายลั กษณ์ อักษร หรือ โดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิ ดชอบในการปฏิบัติราชกา ร
รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มี คณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
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ส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพ การให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ
คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะ เวลาที่กําหนด
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการ
ลงนามในข้ อ ตกลงการปฏิ บั ติ ร าชการระหว่ า งนายกเทศมนตรี เมื อ งพิ บู ล มั ง สาหารกั บ ปลั ด เทศบาลเมื อ ง
พิบูลมังสาหาร และหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทำข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย เป็นไป
อย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
5. วิธีดำเนินการ
1) จัดทำข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่ างชัดเจน โดยจัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบั ติ ราชการ ในระดับ สำนั ก/กอง/ฝ่ าย เพื่อให้ การดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ
เป้าหมายอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน
โดยได้มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ ปลัดองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทำงานได้
ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัด ในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้
1.1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
1.2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2) ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่ น - ศึกษาข้อมูล และ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน
และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น
- ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กำกับดูแลตัว ชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูล
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการกำกับดูแล
และติดตาม ผลการดาเนินงานดังกล่าว
4) รับฟังความคิดเห็น ของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดกำาหนด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
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5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
6) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย ที่กําหนดไว้
7) รายงานผลการดำเนินงาน
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง
ผลลัพธ์
จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง
ลำดับที่ ๓๐
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญ าตจำนวนมาก กำหนดให้การประกอบกิจการของ
ประชาชน ต้ อ งผ่ า นการอนุ ญ าต อนุ มั ติ ก ารออกใบอนุ ญ าต การขึ้ น ทะเบี ย น และการแจ้ ง ในการอนุ ญ าต
ดำเนินการๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียว หรือหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้กำหนด ระยะเวลา
เอกสารและ หลักฐานที่จำเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน อัน
เป็นการสร้าง ภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของ
ประเทศในเวที การค้ าโลก ดังนั้ น เพื่ อให้ มีกฎหมายกลางที่ มี ห ลั กเกณฑ์ วิธีก าร ขั้น ตอน ระยะเวลา ค่าใช้ จ่าย
เอกสารหรือหลักฐาน ที่ใช้ประกอบคำขอ สถานที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียม อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนของประชาชน
และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่ ชัดเจน จึงจำเป็นต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่าน
ระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พศ. 2558 ที่
กำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำ “คู่มือสำหรับประชาชน” เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับ บริการโดยตรง หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ โดย
สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
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3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 กำาหนด
2) เพื่ อเป็ น การอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้ มีข้อมูล ที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ สถานที่ให้บริการ
3) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน
4) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนและผู้รับบริการของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
5. วิธีดำเนินการ
1) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
3) จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำ
ขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ เป็นต้น
4) ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีคู่มือสําหรับ ประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ้านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญ าตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 กําหนด เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผลลัพธ์
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)
2) จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติลดลง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๘๖

ลำดับที่ ๓๑
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
2. หลักการและเหตุผลที่มาของโครงการ
พระราชบั ญ ญั ติกำหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้ แก่องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น พ.ศ.
2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ2549 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการบ ริการ
สาธารณะ แก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นจำนวนมาก โดยบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้
ซึ่งมีหน้าที่ ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานที่หลากหลาย
ดังนั้ น จึ งมี ความจำเป็ น ที่จ ะต้อ งจัด ทำคู่ มื อหรือมาตรฐานการปฏิ บั ติง าน เพื่ อให้ ก ารปฏิ บั ติ งานเป็ น
มาตรฐาน เดีย วกัน โดยคู่มือ การปฏิ บั ติ งาน (Work Manual) เปรียบเสมื อนแผนที่บ อกเส้ น ทางการทำงานที่ มี
จุดเริ่มต้น และ จุดสิ้น สุดของกระบวนการระบุถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดทำขึ้น
สำหรับงานที่มีความ ซับซ้อน มีหลายขั้ นตอน และเกี่ยวข้องกั บหลายคน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทำอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด กับใคร
3) เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ เป้าหมายขององค์กร
4) เพื่อให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
5. วิธีดำเนินการ
1) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) กำหนดกรอบเนื้ อหาสาระในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับ เจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3) จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้า ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ยึดถือ
ปฏิบัติ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติงานภารกิจใด สำหรับ
เจ้าหน้าทีห่ รือพนักงานตําแหน่งใดกำหนดวิธีการขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
4) ปิดประกาศคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ งานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ
5) ติดตามประเมินผลการด่าเนินงาน
6) รายงานผลการดำเนินการ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๘๗

7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ทำให้การปฏิบัติงานเป็น
มาตรฐานเดียวกัน
ผลลัพธ์
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง
ลำดับที่ ๓๒
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน
2. หลักการและเหตุผลที่มาของโครงการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้ บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความ
เสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงการจัดทำบริ การสาธารณะที่ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่
และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้น ๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้อำนาจอื่น ๆ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคำนึ งถึงความถูกต้องชอบธรรมไม่
เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่ และผู้
ที่มาประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกำหนด เชื้อชาติ ภาษา
อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อ ทาง
ศาสนา การศึกษา และอื่น ๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก เกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ2546 ที่ได้กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลาง ที่
จะได้รับ การบริ การจากรัฐและการปฏิบั ติภ ารกิจของส่ วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสั ตย์ สุ จริต สามารถ
ตรวจสอบได้
ดังนั้ น เพื่ อให้ ห น่ ว ยงานมี การให้ บริการประชาชนมีม าตรฐานเป็น ไปตามหลั กธรรมาภิบ าล สามารถ
ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดทำโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชนเป็นไป
ตาม มาตรฐานที่กำหนด อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
2) เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 3)
เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๘๘

4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
5. วิธีดำเนินการ
1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน
2) จัดให้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน
3) จัดทำประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ
และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
4) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาํ หนด เช่น
- ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
- ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
5) เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน
เช่น จัดท่าป้ายแสดงแผนภูมิขั้นตอน มาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบให้บริการ ใน
ทุกกระบวนการ ณ จุดให้บริการ จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการ
ให้บริการประชาชน จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ
6) มีการติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานที่กำหนด โดยการประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการ
7) รายงานผลการดำเนินการ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสำนัก/กอง เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน
2) มีการเปิ ด เผยขั้น ตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้ บริก ารอย่างชัดเจน พร้อมระบุ ผู้ รับผิ ดชอบงาน
ให้บริการในทุกกระบวนการ ณ ที่ทำการและในเว็บไซต์หน่วยงาน
ผลลัพธ์
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2) จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนลดลง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๘๙

ลำดับที่ ๓๓
1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
2. หลักการและเหตุผลของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น หน่วยงานบริห ารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจ หน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของเองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ำหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอำนาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.2542 และ หน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการ
ให้บริการสาธารณะ แก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้ มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบปัญหาด้ าน
การอำนวยความสะดวก ในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจาย
อำนาจ หรือมอบหมาย อำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และ
ฝ่ายต่ าง ๆ ซึ่งเป็ น อุป สรรค อย่างยิ่งต่อการให้ บริการ ทำให้ ก ารบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง ของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้
ระบบการให้บริการภาครัฐ เสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยให้มี อำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขต
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิด
ความคล่องตัวใน การปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมา
ใช้ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มี ความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการออก
คำสั่ง มอบหมายของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3) เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
4) เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในตำแหน่งหน้าที่ราชการ
4. กลุ่มเป้าหมาย
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
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5. วิธีดำเนินการ
1) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุ มัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคั บและหนังสือสั่ง
การ เช่ น คำสั่ งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลั ด เทศบาล และหั ว หน้ าส่ ว นราชการ จำนวน 4 ฉบั บ
นายกเทศมนตรี มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และ
หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
เป็นต้น
2) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
3) จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
ผลลัพธ์
1) ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตลดลง
ลำดับที่ ๓๔
1. ชื่อโครงการ : มาตรการกระจายอำนาจของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองพิบู ลมังสาหารเป็นหน่วยงานบริห ารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้มารับ บริการติดต่อกับ หน่ว ยงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมักจะประสบปัญหาด้านการ
อำนวยความสะดวก ในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้ บริหาร ไม่มีการกระจาย
อำนาจ หรือมอบหมายอำนาจ หน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และ
ฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็ น อุป สรรคอย่างยิ่ง ต่อการให้ บริการ ทำให้ การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความ
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๙๑

สะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้
ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม ประสิทธิภาพ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ที่กำหนดให้ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ไม่มีขั้นตอน การปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มี
ความยุ่งยาก จึงจำเป็น ต้องมีมาตรการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3) เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
4) เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในตำแหน่งหน้าที่ราชการ
4. กลุ่มเป้าหมาย
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
5. วิธีดำเนินการ
1) ดำเนินการชี้แจงให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ แก่บุคลากรในหน่วยงาน
2) เพิ่มการมอบอำนาจบางเรื่องให้ระดับรองผู้บริหารหรือพนักงานท้องถิ่นในการอนุมัติ อนุญาต
3) จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้
4) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง
การ เช่ น คำสั่ งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลั ด เทศบาล และหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้ าส่วน
ราชการ ปลัดเทศบาล มอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5) กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดทำบัญชีสรุปการมอบอำนาจแนบท้าย
คำสั่ง
6) กรณีอำนาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอำนาจได้ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบอำนาจให้ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง ให้จัดทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย
7) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ
8) จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
9) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
10) รายงานผลการดำเนินการ
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6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงาน,มอบอำนาจ รักษาราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
ผลลัพธ์
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)
2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จํานวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง
๓. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๓.๑ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลำดับที่ ๓๕
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่าง กว้ างขวาง และ
เท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาส แสดงออกถึงศักยภาพ
ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ร่วม กำหนดแนวทางการดำเนินงาน
ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารด้วยการจัดทำโครงการ จัดเวที
ประชาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ โดยเฉพาะการ ดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของ ประชาชนในชุมชุน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการ พัฒ นา ปรับปรุง จั ดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนอย่างแท้จริง
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการตามอำนาจ
หน้าที่ ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
๒) เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
๓) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
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ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
๔) เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ
๕) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม
๖) เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชน/หมู่บ้าน/ตำบล ในพื้นที่เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
๕. วิธีดำเนินการ
๑) จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเวทีประชาคม
๒) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วม
ประชุมประชาคม เพื่อกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และสถานที่
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับ วิถีชุมชน ไม่ชี้นำ และครอบคลุมจำนวนประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่าง เสมอภาค
และเท่าเทียมกัน
๓) นำผล/ข้อเสนอต่าง ๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขั บเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
๔) ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
๗. งบประมาณดำเนินการ
๒๐,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
๔. ผู้รับผิดชอบ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
๔. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในหมู่บ้าน ครอบคลุมประชากรตามสั ดส่วนทุกพื้นที่ อย่างเสมอภาค และ
เท่าเทียมกัน
ผลลัพธ์
๑) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
๒) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน
๓) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
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ลำดับที่ ๓๖
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการประเมินผล
การปฏิบั ติราชการ ซึ่งเป็ น กระบวนการวัดผลการบริห ารและปฏิบัติราชการว่ าสัมฤทธิ์ผ ลตามเป้าหมายหรือไม่
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมิน มาใช้
ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ต่อไป
เพื่อ ให้ การประเมิน ผลการปฏิบั ติราชการขององค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่น มีการขับ เคลื่ อนอย่างเป็ น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน
และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้ องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงดำเนินการ จัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุง
แก้ไข โครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
๓) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
๕. วิธีดำเนินการ
๑) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
๒) จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
๓) จัดหาประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ
๔) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน ๒ คน
(๒) ผู้แทนสมาชิกสภา ๒ คน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน
(๔) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๕) หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(๖) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้
(๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารปีละ ๒ ครั้งเป็นอย่าง
น้อย แล้วเสนอผลการประเมินให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทราบ เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
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(๓) จั ด ทำแบบประเมิ น ผลและแบบรายงานผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการของ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารสำหรับผลการปฏิบัตริ าชการประจำปี
(๔) ดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารมอบหมาย
๕) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
๖) ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
๗) รายงานผลและเสนอความเห็ นจากการติดตามประเมิน ผลแผนพัฒ นาต่อผู้ บริห ารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๘) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
๙) เผยแพร่ ผ ลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ ป ระชาชนทราบ ผ่ า นช่ อ งทางที่
หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
๑๐) รายงานผลการดำาเนินการ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๙
๖. งบประมาณดำเนินการ
ไม่มีงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
๔. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
(๑) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติด ตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไข โครงการ
ต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลลัพธ์
ประชาชนมีเป็นร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
ลำดับที่ ๓๗
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำประชาคมแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้งขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการกระจายอำนาจ การบริหารงาน จากส่วนกลาง เพื่อให้สามารถ ตอบสนองความต้องการ และแก้ปัญหา
ของประชาชน ได้อย่างทั่วถึง การพัฒนาท้องถิ่นนั้น ยึดหลักการ มีส่วนร่วม ของประชาชน ดังนั้นประชาชน จึงมี
บทบาทสำคัญ ในการกำหนด อนาคตของชุมชน ของตนเอง ไม่ว่าจะร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผนและร่วมพัฒนา
ท้องถิ่น ของตน เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จึงได้จัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ของ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
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ประชาชน และให้ประชาชน ได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเสนอแนวทาง แก้ไขปัญหา และความต้องการ ของชุมชน เพี่อ
จะได้รวบรวมข้อมูล มาวิเคราะห์ พิจารณา นำมาจัดทำแผนพัฒนาตำบล ให้สอดคล้องกับความต้องการ ของชุมชน
และเกิดประโยชน์สุข ต่อประชาชน และความเจริญของท้องถิ่น ยิ่งขึ้นต่อไป
จากหลักการและเหตุผล ดังกล่าว เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จึงเห็นความสำคัญของการ
รับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนอง เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหา ความต้องการ ของประชาชน จึงได้จัดทำ
โครงการ ประชาคมแผนชุมชน เพี่อจะได้รวบรวม ข้อมูลมาวิเคราะห์ พิจารณา นำมาจัดทำแผนพัฒนาตำบล ให้
สอดคล้อง กับความต้องการ ของชุมชน และเกิดประโยชน์สุข ต่อประชาชน และความเจริญของท้องถิ่น
3.วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อรับทราบปัญหา และความต้องการของประชาชน
3.๒ เพื่อให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของตนเอง
3.๓ เพื่อนำข้อมูล มาจัดทำแผนพัฒนา ให้สอดคล้อง กับความต้องการ ของประชาชน
3.๔ เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นมี ประสิทธิภาพ ชุมชนมีความเข้มแข็ง และยั่งยืน
3.๕ เพื่อสร้างความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ ของเทศบาล ประชาชน และประชาสัมพันธ์งาน
ของเทศบาล
3.๖ ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ของประชาชน
3.๗ เพื่ออำนวยความสะดวก ประชาชน ในการชำระภาษี ให้คำปรึกษา ด้านภาษี และด้าน
กฎหมายเบื้องต้น รับฟังปัญหา และข้อร้องเรียนต่างๆ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชน ทั้ง 17 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
5. พื้นที่ดำเนินการ
๑. ประชาคมหมู่บ้าน (เวทีประชาชน) 17 ชุมชน (ตามแผนปฏิบัติการ)
๒. ประชาคมเมือง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
6. วิธีการดำเนินการ
๖.๑ จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนปฏิบัติการ
๖.๒ ประสานงาน สมาชิก สท./หน่วยงานราชการ
๖.๓ ประชาสัมพันธ์ การจัดประชาคมหมู่บ้าน ให้ทุกหมู่บ้านทราบ
๖.4 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
๖.5 ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
8. งบประมาณดำเนินการ
30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
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กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ได้รับทราบปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน
๑๐.๒ ได้รับข้อมูล เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนา ได้สอดคล้อง กับความต้องการ ของท้องถิ่น
อย่างแท้จริง
๑๐.๓ ประชาชน มีความภาคภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของตน
๑๐.๔ ได้รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่หลากหลาย นำมาปรับปรุงแก้ไข ในการบริหารงาน
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้เกิดการพัฒนาต่อไป
๑๐.๕ ประชาชน ได้ทราบถึง บทบาท อำนาจหน้าที่ ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อการพัฒนาเมืองของตน
ลำดับที่ ๓๘
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารเห็นความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์ และ
เรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานบริการสาธารณะและ การ
บริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จัดทำมาตรการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพื่อกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุง
ขั้น ตอน ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย น กระบวนการจั ด การแก้ ไขปั ญ หา ช่ อ งทางการติ ด ตามผล และการแจ้ งผลการ
ดำเนินการเรื่อง ร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม
2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล
และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม
4. กลุ่มเป้าหมาย
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
5. วิธีดำเนินการ
1) จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๙๘

2) ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เพื่อ
กำกับ ติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้ สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญ หาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก
3) คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
- กำหนดให้มีการจัดตั้ง ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
- กำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพั นธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน
และขัน้ ตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
- กำหนดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ หน่วยงานผู้รับ ผิดชอบอย่างชัดเจน - กำหนดให้ มีการพัฒ นาปรับปรุง
ขั้ น ตอน ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย น กระบวนการจั ด การแก้ ไขปั ญ หาช่ อ งทางการติ ด ตามผล และการแจ้ งผลการ
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ
- กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ
- กำหนดให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ดชอบเรื่องร้อ งเรียน/ร้อ งทุ กข์ มี การแจ้งผลการดำเนิ น การหรือ
ความก้าวหน้ าผลเรื่องร้องเรียน ให้ ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถ ติดตามผลได้ด้วยตนเอง
3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- จัดทำคู่มือหรือแนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ
เป็นต้น
- กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
- กำหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่ว ยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อ เป็นการคุ้มครอง
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
- จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน - จัดทำ
ข้อมูล ความก้าวหน้ าการจัดการเรื่ องร้ องเรี ยน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่ องที่ดำเนิ นการแล้ วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ ฯลฯ
4) จั ดทำคู่มือปฏิ บั ติงานเกี่ย วกับ การรับ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และคู่มือแนวทางการจัด การต่ อเรื่อ ง
ร้องเรียนการทุจริตแนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้า หน้าที่
ของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน
5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารให้
ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน
6) จัดทำฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกำหนดกำหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขไม่ให้
เกิดปัญหาในลักษณะเดิมขึ้นอีก
7) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่
ให้สาธารณชนทราบ
8) คณะทำงานฯ กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการ
9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
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10) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร
รับทราบและเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน
4) มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางใน
การ ติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง
5) มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ให้สามารถ
ตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่กำหนดไว้
ผลลัพธ์
ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
ลำดับที่ ๓๙
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น (รวมทั้ ง อบต.) สามารถดำเนิ น การ ควบคุ ม ปั ญ หาด้ า น สาธารณสุ ข
สิ่งแวดล้อม ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยอาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ
เป็นการควบคุมเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การรักษาความสะอาด ในที่ หรือทางสาธารณะ สถานสาธารณะ
การรักษาความสะอาด ของแม่น้ำลำคลอง การควบคุมดูแลกิจการตลาด สถานสาธารณะ การรักษาความสะอาดของ
แม่น้ำลำคลอง การควบคุมดูแลกิจการตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่ สะสมอาหาร รวมทั้ง กิจการที่เป็น
อันตราย ต่อสุขภาพ ทั้งที่ เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน โรงงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ใน
กรณีที่มีโรคติดต่อ ที่ต้องแจ้งความ หรือโรคติดต่ออันตราย เกิดขึ้นในเขตท้องที่ ก็มีมาตรการในการควบคุม และการ
จัดการ เพื่อการป้องกัน มิให้เกิดการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อ ในพื้นที่นั้น ได้แม้ว่าราชการส่วนท้องถิ่น (รวมทั้ง
อบต.) จะมีอำนาจดำเนินการ และควบคุมเรื่องต่างๆ ข้างต้นแล้ว ซึ่งนับว่า เป็นมาตรการการป้องกัน และควบคุม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๑๐๐

เบื้องต้น เพื่อมิให้เกิดปัญหาต่อประชาชน ในชุมชนท้องถิ่นนั้น แต่โดยข้อเท็จจริง ราชการส่วนท้องถิ่น (อบต.) ก็ไม่
อาจดำเนินการ ให้ครอบคลุมได้ทุกเรื่อง ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงได้กำหนดให้ ราชการ
ส่วนท้องถิ่น มีอำนาจดำเนินการ ในกรณีที่เกิดเหตุ เดือดร้อนรำคาญ แก่ประชาชน ซึ่งหมายถึง "การกระทำใดๆ ที่
ก่อให้เกิดความเสื่อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของคนข้างเคียง" ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 25
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตามหลักการเหตุรำคาญ จึงมิใช่เรื่องที่ คอขาดบาดตาย แต่เป็น
เรื่องที่กระทบ ต่อการดำรงชีวิต โดยปกติสุข ประกอบกับสังคมไทย มีลักษณะที่ถ้อยที ถ้อยอาศัย ที่ไม่ชอบฟ้องร้อง
หรือเป็นความกัน จึงมักไม่มีการ ร้องเรียน แม้ว่าจะเกิดเหตุรำคาญแล้ว เว้นแต่เป็นกรณี ที่เหลืออด เหลือทนเสียแล้ว
หรือไม่เช่นนั้น ก็เป็นกรณี ที่โกรธกัน ก็จะร้องเรียนกัน ทุกเรื่อง นี่คือ ความไม่พอดี ของสังคมไทย
ดังนั้น เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จึงได้มมี าตรการ แก้ไขเหตุเดือดร้อน รำคาญ ด้าน
การสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ มให้ เป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา 25 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 ตามหลักการ เหตุรำคาญ ซึ่งหมายถึง "การกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสื่อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของคนข้างเคียง" ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อการรักษาความสงบสุขของชุมชน
2. เพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุข มีความเคารพสิทธิ และไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
3. เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชน ให้คำแนะนำ และคำปรึกษา ปัญหาความเดือดร้อน
ช่วยเหลือ ในด้านการดำเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงาน กับหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อให้การบริการ ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ชัดเจน และการให้บริการสะดวกรวดเร็ว
เป็นธรรมและเที่ยงตรง โดยเสมอภาค และเท่าเทียมทุกชนชั้น โดยไม่เลือกปฏิบัติ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้าราชการ พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
5. พื้นที่ดำเนินการ
เขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
6. วิธีการดำเนินการ
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
2. ดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. รายงานผลการดำเนินการและแจ้งความคืบหน้าให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๑๐๑

9. ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับการแก้ไข และ
ไกล่เกลี่ยลดลง
10.2 มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของประชาชน ที่เดือดร้อน มีปัญหา
10.3 ประชาชนมีที่พึ่งพิง ด้านกฎหมาย และเข้ารับบริการปรึกษา ปัญหาด้านต่างๆ
10.4 ประชาชน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ที่พึงปรารถนา ชุมชนเข้มแข็ง
ลำดับที่ ๔๐
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ และหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ ภาพ เสียง
กลิ่น หรือมี ลักษณะประสมกันสารสนเทศ คือ ข้อมูล ข่าวสาร ข่าว ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หรือประสบการณ์ อยู่
ในรู ป แบบ ที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป เช่ น ตั ว อั ก ษร ตั ว เลข รู ป ภาพ เสี ย ง สั ญ ลั ก ษณ์ หรื อ กลิ่ น ที่ ถู ก นำมาผ่ า น
กระบวนการประมวลผล ด้วยวิธีการที่ เรี ยก ว่า กรรมวิธีจัดการข้อมูล (Data Manipulation) และผลที่ได้อาจแสดงผล
ออกมา ในรูปแบบของสื่อประเภทต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ แผนที่ แผ่นใส ฯลฯ
จากหลักการ และเหตุผลดังกล่าว เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จึงเห็นความสำคัญของ
ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ของเทศบาลเมื อ งพิ บู ล มั ง สาหาร จึ ง ได้ จั ด ทำมาตรการ “เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ที่ ส ำคั ญ
และหลากหลาย” ให้มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน มากยิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ ต่อการเผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูล
ต่าง ๆ ให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของโลกในยุคปัจจุบัน
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บริการ คำแนะนำ ผู้ที่มีขอรับข้อมูลข่าวสาร
3.2 เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 เปิดเผยเป็นหลัก
3.3 เพื่อให้ผู้มาใช้บริการ มีศูนย์บริการที่สะดวก รวดเร็ว ยกระดับคุณภาพ การบริการ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส ใส่ใจบริการ ประชาชนผู้มาใช้บริการ เกิดความพึงพอใจ อย่างสูงสุด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
4.2 ประชาชน ทั้ง 17 ชุมชน
4.3 บุคคลทั่วไป
4.4 หน่วยงานราชการอื่น
5. พื้นที่ดำเนินการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๑๐๒

6. วิธีการดำเนินการ
1. ประชุมเพื่อวางกรอบ และแนวทางการจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ปรับปรุง)
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
3. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
4. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ประจำจุดประชาสัมพันธ์
5. แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน
6. รายงานและติดตามผลการดำเนินงาน ต่อผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด
10.2 คุณภาพการบริการ ได้รับการประเมินอย่างยอดเยี่ยม
10.3 การทำงาน เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี และ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยนโยบาย เปิดเผยเป็นหลัก
10.4 สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ในการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน โดยเสมอภาค และเท่าเทียม
ลำดับที่ ๔๑
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ค่ านิ ย มและวั ฒ นธรรมของสั ง คมไทยในปั จ จุ บั น เป็ น ปั ญ หาและอุ ป สรรคสำคั ญ ในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวกพ้อง
ดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมืองหรือผู้มี
อิทธิพล รวมถึง ความเสื่อมของจิตสำนึกและค่านิ ยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง และยังมองเห็นว่าการ
ทุจริตเป็นเรื่องปกติ ทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๑๐๓

นอกจากนั้นสภาพปัญหา บางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อำนาจของเจ้ าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหา
การทุจริตเป็น ปัญ หาที่ส่งผล กระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ไข
ปั ญหาดังกล่าวให้ สัมฤทธิ์ ผ ลอย่ างมี ป ระสิทธิภ าพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่ วนในการที่จะ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดทำ
กิจกรรม ส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึง
ส่งเสริมสิทธิ ในการรับรู้และเข้าข่าวสารทีนในในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน
2) ส่วนในการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
5. วิธีดำเนินการ
1) จั ด ทำสื่ อ ประชาสั มพั น ธ์ และเผยแพร่องค์ ความรู้เกี่ ย วกับ การต่ อต้ านการทุ จริต ผ่ านช่ องทางสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่าง ๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการ เว็บไซต์
ของหน่วยงาน
2) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่าง ๆ หรือกิจกรรมต่าง ๆ
ของหน่วยงาน
3) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ
4) สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต
5) เชิญผู้แทนของชุมชนฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการบริหาร
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๑๐๔

1) มี ก ารเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ให้ ภ าคประชาชน ผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง
2) มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น
ผลลัพธ์
การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10
ลำดับที่ ๔๒
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
2. หลักการและเหตุผล
สภาพปัญหาการทุจริตก็มักเกิดจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหา
การทุจริต จึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ให้ สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชน
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้
จัดทำกิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริต
ให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน
2) เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
5. วิธีดำเนินการ
1) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิกเครือข่าย
ภาคประชาชนด้วยความสมัครใจ
2) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต
3) ส่งเสริมให้ประชาชนชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำการทุจริต ร่วมเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในการ
และเฝ้าระวังการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบ
4) เผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ
ช่องทางอื่น ๆ
5) จัดตั้งเครือข่ายและผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม)
6) ติดตามประเมินผลการดำเนินการ
7) รายงานผลการดำเนินการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๑๐๕

6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีประชาชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จำนวน
๑๕๐ คน
ผลลัพธ์
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตเพิ่มมากขึ้น
ลำดับที่ ๔๓
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต เป็ น ปั ญ หาที่ ส่ งผลกระทบต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ สั งคม และความมั่ น คงของประเทศ
กระบวนการ แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่ ว นในการที่ จ ะ ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต อย่ างจริงจั งและต่ อ เนื่ อ ง ส่ งเสริม การมี ส่ ว นร่ว มของภาค
ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริต
การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจึงได้จัดทำกิจกรรมบูรณาการ ทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยม ในการต่อต้าน
การทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริต
2) เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง

4. กลุ่มเป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๑๐๖

5. วิธีดำเนินงาน
1) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
2) กำหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
3) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน
4) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตามแนวทาง
แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต
5) สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต อย่างน้อย 1 เครือข่าย
ผลลัพธ์
มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต
ลำดับที่ ๔๔
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
2. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในเป็ นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบ การควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่า
ขององค์ ก ร รวมทั้ ง การเป็ น ผู้ ให้ ค ำปรึ ก ษากั บ ฝ่ า ยบริ ห ารในการปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพการทำงานเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดำเนินงานผิดพลาดและลดความ เสียหายที่อาจเกิ ดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่
แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่
กำหนด โดยผู้บริหารสามารถนำแผน การตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๑๐๗

จะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ การดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทำแผน การตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ
ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้ การปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองพิ บูลมังสาหาร เป็นไปอย่างถูกต้อง
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการประพฤติ
มิชอบ หรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
2) เพื่ อ เป็ น มาตรการถ่ ว งดุ ล แห่ งอำนาจ (Check and Balances) ส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด การจั ด สรรการใช้
ทรัพยากร ขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
3) เพื่อนำผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติ
งานและป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ลดโอกาสความร้ า ยแรงและความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสของ
ความสำเร็จ ของงาน
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรในเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
5. วิธีการดำเนินการ
1) จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และให้มี
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
2) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและ ความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ
3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่น ๆ ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
และมติค ณะรัฐ มนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดู แลรักษา และความปลอดภั ยของทรัพ ย์สิ น และการใช้
ทรัพยากร ทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต รวมทั้งเพื่อเพิ่ม
โอกาสของความสําเร็จของงานและเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน
6. ระยะเวลาการดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๑๐๘

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่
2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ผลลัพธ์
1) มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ
2) บุคลากร ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัดโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน
3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5
ลำดับที่ ๔๕
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงาน ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ป ฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมา การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่อง ๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ โดย
ส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทาง
ราชการกำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่
สามารถสะท้อนภาพถึง ผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบ
การควบคุมที่ครอบคลุม งานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้ เห็ นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุก
ระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหล ทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุ
ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนด หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงาน
ทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิ ภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และ
พัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าว ทันสมัยอยู่เสมอ
เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รมี แ นวทางในการกำหนดระบบการควบคุ ม ภายในให้ เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เหมาะสมกับ การปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น
3. วัตถุประสงค์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๑๐๙

1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอื่น ๆ
2) เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อ บังคับต่าง ๆ
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4) เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
5. วิธีดำเนินการ
1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5
2) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน
และ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย
(1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่
กระทรวง การคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.๑ / ปค.2 / ปค.3)
(2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน : ปค. ๔)
(3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค. 5)
(4) ความเห็ น ของผู้ ตรวจสอบภายในเกี่ ยวกับ การสอบทานการควบคุ มภายในของหน่ ว ยงาน
(รายงาน การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6)
3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9
4) นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและ
สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
6. ระยะเวลาการดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๑๑๐

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
2) สรุปผลการรบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต
โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข
ผลลัพธ์
1) ในความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 80
ในระดับมาก)
2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส
3) การทุจริตของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารลดลงร้อยละ 5
ลำดับที่ ๔๖
1. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
2.หลักการและเหตุผล
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2560) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ใน
ปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ใน
อันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน นอกจากนี้ ยังได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนด
ตัวชี้วัดและค่าเป้ าหมาย ไว้ว่ าหน่ วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90
คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (.ศ. 2566 - 2570) ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ2570 ประเทศไทยต้องมี
คะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ ในอั น ดั บ 1 ใน 43 และ/หรื อ ได้
คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน และหน่วยงาน ที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85
คะแนนขึ้น ไป ซึ่งได้กำหนดแผนป้ องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้ การปรับ "ระบบ" เพื่อลด
จํ านวนคดี ทุจ ริ ตและประพฤติมิช อบในหน่ ว ยงาน ภาครัฐ เป็น แนวทางหนึ่ งในการพั ฒ นาเพื่ อนำไปสู่ เป้าหมาย
“ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ค วามสำคัญ ยิ่ งในการขั บ เคลื่ อนยุท ธศาสตร์ช าติ เป็ น
หน่วยงาน ของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่ มุ่งเน้น
การกระจาย อ้านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดท่าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือ
เป็นกลไกสำคัญในการ พัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ
ดังนั้น เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ใน
ระดับท้องถิ่นเอง จึงกำหนดดำเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
เพื่อเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร
3. วัตถุประสงค์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๑๑๑

1) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
2) เพือ่ ป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
4. กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานภายในของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ทุกสำนัก/ทุกกอง
5. วิธีดำเนินการ
1) จัดหามาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ
2) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
3) คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่ การดำเนินโครงการที่อาจ
ให้การทุจริต
4) คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
การ ดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
5) ดำเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยงมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และช่องทาง
อื่น ๆ
6) มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างเคร่งครัด
7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
8) รายงานผลการดำเนินการ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีรายงานการประเมิน ความเสี่ยงของการดำเนิ นงาน/การปฏิ บัติห น้าที่/การดำเนินโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต จํานวน 1 ชุด
2) มี น วัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริห ารจัดการความเสี่ ยงของการดำเนิ นการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจํานวน 5 เรื่อง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๑๑๒

3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูล ประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเทศบาลเมือง
พิบูลมังสาหาร)
ผลลัพธ์
เรื่องร้องเรียนการทุจริตคดีการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารลดลง
ลำดับที่ ๔๗
๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผลที่มาของโครงการ
การบริห ารจั ดการขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนว
ทางการปฏิบัติ หน้าที่การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ
ความชำนาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มัก
มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย
ระเบียบ หรือ กฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิด ๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่น ต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้
การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า
ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิ กสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดง รายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม แล ะ
แนวทาง การปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้ง
กฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้
จัดทำโครงการ ส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อพัฒ นาศักยภาพผู้บ ริห าร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิบูล มังสาหารให้มีความพร้อมในองค์
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
5. วิธีดำเนินการ
1) จัดทำโครงการ/แผนงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๑๑๓

2) กำหนดกรอบเนื้ อหาสาระในการส่ งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
3) จั ดเตรีย มการอบรม ได้แก่ จัดทำกำหนดการ ประสานวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการอบรม
จัดเตรียมสถานที่ เชิญกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ
4) อบรมให้ความรู้ตามกำหนดการ
5) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ
6) รายงานผลการดำเนินการ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
2) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้ารับการอบรม
ผลลัพธ์
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร บริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ลำดับที่ ๔๘
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของ สภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ ในภารกิจ
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้ง
กระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
สำคัญ ที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นมีอิส ระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิส ระ
ส่วนกลาง มีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่ความโปร่งใสในองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
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ปกครอง ส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริตก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีบรรยากาศการทำงานแบบ
จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้า ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติ ดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร
2) เพือ่ สร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น
4. กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
5. วิธีการดำเนินงาน
1) จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม
2) จัดอบรมให้ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับ การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
3) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่า ง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญ ญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
6. ระยะเวลาดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) จัดอบรมให้ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับ การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
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๑๑๕

2) สมาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอำนาจหน้ าที่ และสามารถปฏิบัติภ ารกิจได้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
ผลลัพธ์
สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา
ลำดับที่ ๔๙
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณี ได้ทราบ หรือ รับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลเมือง
พิบูลมังสาหาร
2. หลักการและเหตุผล
ปั จจุ บั น ปั ญ หาทุ จริตคอร์รัป ชัน ในประเทศไทยถือเป็ น ปัญ หาเรื้อรังที่นับวันยิ่ง จะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลำดับต้น ๆ
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กร
ที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้
ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถเสนอเรื่อง
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ
หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส
เป็นธรรม
2) เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
5. วิธีดำเนินการ
1) กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดย
มิชอบ
2) กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน
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3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดย
ทั่วกัน
4) กำหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) กระบวนการและขั้นตอนในการลงโทษผู้กระทำผิดการทุจริต
6) กำหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ร้องเรียนทราบ
7) กำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
๘) จั ดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนิ นการต่อเรื่องร้องเรียน กับทุจริตและประพฤติ เจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
(1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
(2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน
(3) ส่วนงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ
(4) ระยะเวลาในการดำาเนินการ
และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน
9) จั ดประชุม ความรู้ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รับ ผิ ดชอบเรื่อ งร้องเรียนเพื่ อใช้ เป็ นมาตรฐานในการปฏิ บั ติงานและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใส
และเป็นธรรม
๑๐) จัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
11) รายงานผลการดำเนินการ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจาก
จำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชน จำนวนเบาะและที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน)
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ลำดับที่ ๕๐
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลเมือง
พิบูลมังสาหาร
2. หลักการและเหตุผล
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ในประเทศไทยถื อ เป็ น ปั ญ หาเรื้ อ รั งที่ นั บ วั น ยิ่ งจะทวี ค วามรุ น แรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลำดับต้น ๆ
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่า
จะ เป็น ภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสั งคมว่าเป็น
องค์กรที่ เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่ง
ได้ส่งผล สะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
เทศบาลเมื อ งพิ บู ล มั งสาหาร มี น โยบายใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลมาใช้ ในการบริห ารงานส่ งเสริม ให้ ภ าค
ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถ
เสนอเรื่อง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการจัด
ให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สำหรับบุคลากรและ
ประชาชน
2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส
เป็นธรรม
4. กลุ่มเป้าหมาย
ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
5. วิธีดำเนินการ
1) พัฒ นาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า
เว็บไซต์ หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมู ลของผู้
แจ้งเบาะแส และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) และจัดให้มี
ช่องทาง การติดตามเรื่องร้ องเรี ย นได้ด้ วยตนเอง และมี การรายงานผลการดำเนิ น การหรือความก้าวหน้าเรื่อ ง
ร้องเรียนให้ ผู้ร้องเรียนทราบ
2) ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากร ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
3) ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบโดย
ทั่วกัน
4) ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน
บนเว็บในหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๑๑๘

5) รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีระบบและช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสำหรับผู้
ร้องเรียน
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจาก
จำนวน ข้อร้องเรียนจากประชาชน จำนวนเบาะแสและที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๑๑๙

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๑๒๐

