
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔ ปี 
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  ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เทศบาลเมืองพระประแดง 

อำเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 



คำนำ 

ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์

ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่  ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ตามที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอและให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ                  

โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้หน่วยงานภาครัฐ

ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อยกระดับคะแนนของดัชนีการ

รับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ ๕๐  

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญในการบริหารและ

พัฒนาท้องถิ่น โดยมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นเครื่องมือกำหนดทิศทางในการบริหารท้องถิ่น โดยหารือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “การสร้างสังคมที่ไม่ทน

ต่อการทุจริต” และยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตนาจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”                

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น 

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตนาจำนงทาง

การเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริต และ เพื่อขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลเมือง

พระประแดง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔ ปี                  

(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติของเทศบาลเมอืงพระประแดงต่อไป  

       เทศบาลเมืองพระประแดง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ    

มิชอบ ๔ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบด้วย  ๔ ยุทธศาสตร์ คือ  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

       ซึ่งแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-

๒๕๖๔) ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เล่มนี้ เทศบาลเมืองพระประแดงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้

เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นรูปธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพต่อไป 

…………………………………………………………….. 

 

สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง 



สารบัญ 

หน้า 

คำนำ 

ส่วนที่ ๑ บทนำ                  ๑-๙ 

 -การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 -หลักการและเหตุผล 

 -วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 

 -เป้าหมาย 

 -ประโยชน์ของการจัดทำแผน 

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔ ปี  

(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒                   ๑๐-๕๒ 

 -โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๔ ปี  

(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แยกตามมติิ ๔ มิติ ดังนี้ 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

  มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

  มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

  มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

            ๕๓-๑๓๖ 

-โดยแยกรายละเอียดตามมิติ ๔ มติิ ดังนี้ 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

  มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

  มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

  มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาคผนวก               ๑๓๗-๑๔๐ 

 -คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 -คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

    

............................................................  



 

 

ส่วนที่ ๑ 

บทนำ 



 
๑ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

ส่วนที่ ๑ 

บทนำ 

 การป้องกันการทุจริตนับเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยกว่าการปราบปรามการทุจริต เพราะเป็นการแก้ไขปัญหา

ที ่สาเหตุซ ึ ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ ้นก็จะสร้างปัญหาความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติ 

คณะกรรมการป.ป.ช.ได้จัดทำยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ ปัจจุบัน             

ที่ใชอ้ยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึง พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มมีาตรฐานทางคุณธรรม

จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย

การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้

ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า 

“ประเทศไทยไสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อใหป้ระเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้

การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่า ๕๐ คะแนน ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนน                

จะสูงขึ ้นได้นั ้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที ่สูงขึ ้น เจ้าหน้าที ่ของรัฐและประชาชน                        

ต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้กำหนด

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ

ทุจรติ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตนาจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้น          

การทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไก                 

และกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 

Perceptions Index: CPI)  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งปัจจุบัน

มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๘๕๓ แห่ง (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ; ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)                

ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ

กระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลาง

ลงสู่ท้องถิ่นและกลไหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ

บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา

ท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริต นำเงินทุกบาท

ทุกสตางค์มาพัฒนาท้องถิ ่นของตนเอง เพื ่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ประเทศชาติก ็จะ

เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้อง

ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ

ประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ 

รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้

เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 



 
๒ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

 ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังเป็นเรื่องที่มีคำครหา ที่ได้สร้าง

ความไม่สบายใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับปัจจัยนานับปการที่คอยยั่วยวนใจ ปั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 

ซื่อสัตย์สุจรติของคนทำงานราชการส่วนท้องถิ่นใหเ้หือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทำนองเดียวกันนี้

ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีจำนวนมาก และมากกว่าคนทำงานในหน่วยงานราชการอื่นๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่

คนทำงานในท้องถิ่นอาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อำนาจหนา้ที่โดยมิชอบมากกว่า แมว้่าโอกาสหรอืความเป็นไป

ได้สูงที่คนทำงานในท้องถิ่นจะใช้อำนาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทำงานในหน่วยงาน

ราชการอื่นและมูลค่าของความเสียหายของรัฐที่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้น ก็อาจ

เป็นแค่เศษเสีย้วของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของเจ้าหนา้ที่ของรัฐประเภทอื่นๆ 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ

ท้องถิ ่นเป็นอย่างมาก และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจะเป็น กลไกที ่สำคัญในการพัฒนา

ประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ทนต่อการทุจริต จึงได้ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินโครงการส่งเสริม

ท้องถิ ่นปลอดทุจริต ซึ ่งเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที ่ดำเนินงานอย่างต่อเนื ่องมาเป็นเวลา ๑๐ ปี                        

โดยคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๙ ซึ่งมีผล

บ่งชี้หรือยืนยันให้เป็นธูปธรรมได้ว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยได้ยึดถือหรือมีความมุ่งมั่น                     

ที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้

เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและที่ดี ด้านการ

ป้องกันการทุจริต จำนวน๑๔๗ แห่ง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี ้มีความพร้อมที่จะเป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และขยายผลหรื อขยาย

เครือข่ายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 

๑. การวเิคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจรติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ

บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล

หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่

ในปัจจุบันมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลหรอืไม่ 

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่     

การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์

สำคัญเพื่อให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น           

แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจรติในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน 



 
๓ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 

๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สภาพหรอืปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 

๔) สภาพหรอืลักษณะปัญหาของการทุจรติที่เกิดจากการขาดความรูค้วามเข้าใจและขาดคุณธรรม

จรยิธรรม 

๕) สภาพหรอืลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

๖) สภาพหรอืลักษณะปัญหาของการทุจรติที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 

๗) สภาพหรอืลักษณะปัญหาของการทุจรติที่เกิดจากอำนาจ บารม ีและอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ 

ดังน้ี 

๑) โอกาส แมว้่าในปัจจุบันมหีน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแต่พบว่ายังมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจรติ ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้

กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหนา้ที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก

โอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเนน้เรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม             

ทำให้คนในปัจจุบันเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจา้หน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรม

การทุจริตมากยิ่งขึน้ 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจรติในปัจจุบันมรีูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น  

โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก

การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล

เหล่านี้ 

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซือ้-จัดจา้ง เป็นเรื่องของ 

การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบทแก่

เจ้าหนา้ที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาด

ในโครงการก่อสร้างและโครงสรา้งพื้นฐานภาครัฐ 

๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น 

ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้

เจ้าหนา้ที่ตอ้งแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

 

 



 
๔ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซือ้สัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ 

เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละลายต่อบาปและเกรงกลัวบาป

น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึน้ มองแต่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านยิมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มคีวามซื่อสัตย์ 

สุจริตเป็นที่ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุผลนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด

เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการ

ทุจรติฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มคีวามละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 การทุจริตคอือะไร 

“การทุจรติ” หมายถึง ประพฤติช่ัว คดโกง ไม่ซื่อตรง 

“การทุจรติต่อหน้าที่”หมายความว่า ปฏิบัติหรอืละเว้นอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่หรือปฏิบัติ หรือละเว้น

การปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นชื่อว่าตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหน้าที่นั้นหรือใช้

อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น การทุจริตต่อหน้าที่ 

การฉ้อราษฎร์บังหลวงหรอืคอร์รัปช่ัน ล้วนมคีวามหมายอย่างเดียวกัน 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิด”มี ๓ กลุ่ม ดังน้ี 

๑. กระทำผิดโดยเจตนา 

๒. กระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

๓. กระทำผิดโดยอยู่ในภาวะจำยอม 

สาเหตุที่มีการทุจริตคอือะไร 

๑.ปัจจัยภายใน ได้แก่ สิ่งที่อยู่ในใจ อยู่กับตัวของแต่ละบุคคล คือ 

 ๑.๑ การหย่อนคุณธรรมความซื่อสัตย์ไม่มคีวามละอายและความเกรงกลัวต่อบาป 

 ๑.๒ โอกาส 

 ๑.๓ สิ่งจูงใจ 

 ๑.๔ การเสี่ยงภัย 

๒.ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัว คือ 

 ๒.๑ ด้านเศรษฐกิจและการครองชีพ 

 ๒.๒ ด้านการเมอืง ที่มกีารใชเ้งินจำนวนมากในการเลือกตั้ง การซื้อเสียง 

 ๒.๓ ด้านสังคม สังคมนยิมคนมีเงนิ 

 ๒.๔ การบริหารของหน่วยงานภาครัฐขาดประสิทธิภาพ 

 ๒.๕ ช่องว่างของกฎหมาย 

 ๒.๖ ตำแหน่งหน้าที่เอื้อต่อการทุจรติ 

 ๒.๗ อยู่ภายใต้อิทธิพลและสิ่งแวดล้อมและอทิธิพลของผูทุ้จรติ 

 ๒.๘ ติดอบายมุขและมูลเหตุอื่นๆ หมายความว่า สุรา,ท่องเที่ยว,ดูการละเล่น,คบคนชั่ว, ชอบเล่น

ไพ่, ชอบเกียจครา้น เป็นต้น 



 
๕ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

                        ผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ความเชื่อมั่นจาก

ประชาคมโลก 

ระบบเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ประชาชนผู้เสียภาษี 

-ขาดความเชื่อม่ัน 

-การลงทุนลดลง 

-เสียภาพลักษณ์ 

-เบี่ยงเบนทรัพยากร 

-ลดรายได้ของรัฐบาล 

-ค่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้น 

-คุณภาพลดลง 

-นโยบายเบี่ยงเบน 

-ความม ั ่นคงร ัฐบาล

ลดลง 

-วัฒนธรรมหน่วยงาน

เปลี่ยนไป 

-กฎระเบียบหย่อนยาน 

-ความปลอดภัยลดลง 

-เพิ่มอาชญากรรมเกิด

ลูกโซ่วงจรอุบาทว์ 

-รู้สกึว่าไม่ยุติธรรม 

-ผูย้ากไร้เสียสิทธิ 

ทีพ่ึงได้ 

-ความยากจนเพิ่มขึ้น 

-ขาดความเสมอภาค

ชาย-หญิง 

-ปัญหาสทิธิมนุษยชน 

การทุจริตคอร์รัปชั่นในเรื่องใดบ้าง 

 ๑.ฝ่าฝนื หลีกเลี่ยง หรอืบิดเบือน ระเบียบแบบแผน หรือกฎหมายข้อบังคับ 

๒.จูงใจ เรียกร้อง ข่มขู่ หน่วงเหนี่ยวหรือกลั่นแกล้ง เพื่อหาประโยชน์ใส่ตนเองหรอืพวกพ้อง 

๓.สมยอม รูเ้ห็นเป็นใจ เพิกเฉย หรอืละเว้นการกระทำในการที่ปฏิบัติหรอืรับผดิชอบตามหน้าที่ 

๔.ยักยอก เบียดบังซึ่งทรัพย์สินของทางราชการ 

๕.ปลอมแปลงเอกสาร หรอืกระทำการใดๆ อันเป็นเท็จ 

๖.มผีลประโยชน์ร่วมในกิจการบางประเภทที่สามารถใช้อำนาจหน้าที่ของตนบันดาลประโยชน์ได้ 

๗.สมยอมเสนอราคา หรือการฮั้ว เพื่อกำหนดราคาอันเป็นการเอาเปรียบรัฐ 

แนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 ประชาชนมีช่องทางในการช่วยป้องกันการทุจริตได้หลายระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับชุมชนท้องถิ่น และ

ระดับสังคม ดังนี้ 

๑.ระดับบุคคล 

 ๑.๑ การมีจิตใจสุจรติ 

 ๑.๒ ตัวเองจะต้องไม่ประพฤติ ปฏิบัติ หรอืทำการทุจริต 

 ๑.๓ ตัวเองจะต้องไม่สนับสนุนหรอืส่งเสริมให้คนอื่นทุจริต 

 ๑.๔ หากพบเห็นการทุจริตต้องช่วยกันตักเตอืน แนะนำหรอืแจ้งเบาะแส 

 ๑.๕ ฝกึวินัยในตนเอง สรา้งคุณธรรมในจติใจ 

 ๑.๖ ไม่ทำการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 ๑.๗ ไม่สนับสนุนส่งเสริมให้ผูอ้ื่นทุจรติ 

 ๑.๘ ไม่เลือกคนทุจริตหรอืเคยทุจรติเข้าสภา 

 ๑.๙ เมื่อพบเห็นการทุจริตใหต้ักเตอืนแนะนำ หรือดำเนินการอย่างอื่น 

 



 
๖ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

๒.ระดับชุมชนท้องถิ่น 

 ๒.๑ การรวมกลุ่มในชุมชน 

 ๒.๒ การสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่ม ตัง้ชมรม 

 ๒.๓ การประชุมวางแผนการดำเนินการ 

 ๒.๔ การกำหนดกฎหมู่บ้าน/กติกาชุมชน 

 ๒.๕ การดำเนินกิจกรรม/รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

 ๒.๖ การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว 

๒.๗ ร่วมลงช่ือถอดถอนคนทุจรติออกจากตำแหน่ง 

๓.ระดับสังคม 

 ๓.๑ สมัครเข้าเป็นองค์กรสมาชิกเครอืข่าย 

 ๓.๒ การแจ้งเรื่องราวร้องเรียนการทุจรติ 

 ๓.๓ การขอรับการสนับสนุนการดำเนินงาน 

 ๓.๔ การร่วมเคลื่อนไหว 

 ๓.๕ สมัครเป็นเครือข่ายองค์กรภายนอก 

 ๓.๖ แจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจรติในพื้นที่ 

 ๓.๗ ขอรับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม  

๒. หลักการเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลำดับ

ต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน

สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมอืง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก

สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์

คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI)  

ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ 

(Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕-๓๘ 

คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ 

ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 

๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ลำดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า

ประเทศไทย เป็นประเทศที่มปีัญหาคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน

การทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 

Nations Convention Against Corruption –UNCAC) พ.ศ. ๒๕๕๖ การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ



 
๗ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุ

ที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็น

สังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่

ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแส

บริโภคนยิม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มเีงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชัน

เป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่รากลึกในสังคมไทยตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

ค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาค

ส่วนไว้ด้วยกันจึงส่งผลให้กรทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่ างเต็ม

ศักยภาพขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอ้ยู่เป็นฉบับที่ ๓                 เริ่ม

จากปี พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม

มิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 

ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ

เกียรติภูมิในด้านโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ

ต้านการทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption 

Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปีพ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ ้นได้นั ้น การ

บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจาก

คนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ตำแหน่งที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลัก

ออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมอืในการต่อตา้นการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม

ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.

๒๕๖๐-๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ

โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริต เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/

มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและ

เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจรติอย่างแท้จรงิ 

 



 
๘ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 

 ๑) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมอืงในการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๒) เพื่อยกระดับจติสำนึกรับผดิชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมอืงข้าราชการ

ฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

 ๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

(Good Governance)  

๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของภาค

ประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. เป้าหมาย 

๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

ท้องถิ ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติ ตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง

ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

๒) เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

ข้าราชการ 

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ

ตรวจสอบการปฏิบัติหรอืบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มเีข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใชอ้ำนาจอย่างเหมาะสม 

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากุกภาคส่วน 

๕. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 

๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสรา้งค่านิยมและอุดมการณ์ในการต่อต้าน

การทุจริต (Anti-Corruption)  จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงเศรษฐกิจ

พอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวติประจำวัน 

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี (Good 

Governance) มคีวามโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี

จติสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสรา้งเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝา้ระวังการทุจริต 



 
๙ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มคีวามเข้มแข็งในการเฝา้ระวังการทุจริต 

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ

การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน

การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลใหป้ระชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหค้วามร่วมมอืกันเป็นเครือข่าย

ในการเฝา้ระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยนื 

 

........................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๐ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) 

ของปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ 

เทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

มติิ ภารกจิ 

ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

๑. การสรา้ง

สังคมที่ไม่ทนต่อ

การทุจรติ 

๑.๑ การสรา้ง

จิตสำนึกและ

ความตระหนกั 

แก่บคุลากร 

ทั้งข้าราชการ 

การเมืองฝ่าย

บรหิาร 

ข้าราชการ

การเมืองฝ่าย 

สภาท้องถิน่และ

ฝ่ายประจำของ

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๑ (๑)โครงการ

บริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

๑.๑.๑ (๒)โครงการ

พัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม 

๑.๑.๑ (๓)โครงการ

สมุดความดีพนักงาน

จ้าง 

๑.๑.๑ (๔)โครงการ

ส่งเสรมิคุณธรรมและ

จริยธรรมในการ

ป้องกันการทุจรติ 

๑.๑.๑ (๕)โครงการ

ฝึกอบรมคุณธรรม 

จริยธรรมแก่ผู้บริหาร 

สมาชิกสภาพและ

พนักงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๒ (๑)มาตรการ 

“ส่งเสรมิการปฏิบัตงิาน

ตามประมวลจริยธรรม

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น” 

๑.๑.๒ (๒)มาตรการ 

“เสรมิสร้างองค์ความรู้

ด้านการต่อต้านการ

ทุจรติ” 

๑.๑.๒ (๓)โครงการ

เสรมิสร้างความ

ซือ่สัตย์ สุจริต และ

ปลูกฝังทัศนคติ 

วัฒนธรรมที่ดีในการ

ต่อต้านด้านการทุจรติ 

 

 

    



 
๑๑ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

มติิ ภารกจิ 

ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

  ๑.๑.๓ (๑)กิจกรรมให้

ความรู้ เรื่อง

ผลประโยชน์ทับซ้อน

ให้กับบุคลากรของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

๑.๑.๓ (๒)มาตรการ 

“จัดทำคูม่ือการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

๑.๑.๓ (๓) “ปลูกฝัง

องค์ความรู้ให้มีความ

เข้าใจเกี่ยวกับ Conflict 

of Interest” 

    

 ๑.๒ การสรา้ง

จิตสำนึกและ

ความตระหนกัแก่

ประชาชนทุกภาค

ส่วนในท้องถิ่น 

๑)ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม

พืน้ที่สีเขียว ลดภาวะ

โลกรอ้น ในเขตพืน้ที่

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

๒)โครงการส่งเสรมิ 

อนุรักษ์ ฟืน้ฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม แหล่ง

ท่องเที่ยว พัฒนา  

และปรับปรุงภมูิทัศน ์

ในชุมชน 

๓)โครงการปลูกผัก 

ริมร้ัว 

๔)โครงการสรา้งอาชีพ 

สรา้งรายได ้ตาม

แนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

    

 ๑.๓ การสรา้ง

จิตสำนึกและ

ความตระหนกัแก่

เด็กและเยาวชน 

๑)โครงการคุณธรรม

สานสายใยครอบครัว 

๒)โครงการพาน้องท่อง

ธรรมะ 

๓)โครงการเข้าค่าย

พุทธบุตร 

๔)การประกวดคำขวัญ

ต่อต้านการทุจรติ 

๕)โครงการสรา้ง

ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้

เด็กและเยาวชนองคก์ร

    



 
๑๒ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องถิ่น(กิจกรรม  

“โตไปไม่โกง”) 

๖)โครงการสรา้ง

ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้

เด็กและเยาวชนจำนวน 

๙ ชุมชน (กิจกรรม  

“ส่งเสรมิการเรียนรู้

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง”) 

มติท่ีิ๑ รวม จำนวน.....โครงการ 

จำนวน.....กิจกรรม 

จำนวน.....มาตรการ 

จำนวน....บาท จำนวน....บาท จำนวน....บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๓ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) 

ของปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ 

เทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

มิต ิ ภารกจิ 

ตามมติิ 

โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 
 

๒. การบรหิาร

ราชการเพื่อ 

ป้องกันการทุจรติ 

๒.๑ การแสดง

เจตจำนงทาง

การเมืองในการ

ต่อต้านการทุจรติ

ของผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศ

เจตจำนงต่อต้านการ

ทุจรติของผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

    

 ๒.๒ มาตรการ

สรา้งความ

โปร่งใสในการ

ปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๑ (๑)มาตรการ

การสรา้งความโปร่งใส

ในการบริหารงาน

บุคคล 

๒.๒.๑ (๒)มาตรการ

ออกคำสั่งมอบหมาย

ของนายกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปลัดองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและหัวหน้า

ส่วนราชการ 

๒.๒.๑ (๓)กิจกรรม 

“สรา้งความโปร่งใสใน

การพิจารณาเลื่อนขั้น

เงินเดือน” 

๒.๒.๒ (๑)กิจกรรม 

“ควบคุมการเบกิจ่าย

ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปี” 

๒.๒.๒ (๒)กิจกรรม 

“การพัฒนาแผนและ

กระบวนการจัดหา

พัสดุ” 

๒.๒.๒ (๓)กิจกรรม”

สรา้งความโปร่งใสใน

การใชจ้่ายเงิน

งบประมาณ” 

 

 

    



 
๑๔ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

มิต ิ ภารกจิ 

ตามมติิ 

โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 
 

  ๒.๒.๒ (๔)โครงการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ด้านการจัดซือ้-จดัจ้าง 

๒.๒.๓ (๑)กิจกรรมการ

จัดบริการสาธารณะ

และการบรกิาร

ประชาชนเพื่อให้เกิด

ความพึงพอใจแก่

ประชาชนโดยทัดเทียม

กันและไม่เลือกปฏบิัต ิ

๒.๒.๓ (๒)มาตรการ

ป้องกันการทุจรติและ

สรา้งความโปร่งใสใน

การดำเนินงานทะเบียน

และบัตรประจำตัว

ประชาชน 

๒.๒.๓ (๓)โครงการ

จ้างสำรวจความพงึ

พอใจของผู้รับบริการ 

๒.๒.๓ (๔)กิจกรรมการ

ใชบ้ัตรคิวในการติดต่อ

ราชการ 

๒.๒.๓ (๕)มาตรการ 

“ยกระดับคุณภาพการ

บรกิารประชาชน” 

    

 ๒.๓ มาตรการ

การใชดุ้ลยพินจิ

และใช้อำนาจ

หน้าที ่

ให้เป็นไปตาม

หลักการบรหิาร

กิจการ 

บ้านเมืองทีด่ ี

๒.๓.๑ (๑)กิจกรรมการ

ลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

๒.๓.๑ (๒)โครงการลด

ขั้นตอนและระยะเวลา

ปฏิบัติราชการ 

๒.๓.๒ (๑)มาตรการ

มอบอำนาจอนุมัติ 

อนุญาต สั่งการเพื่อลด

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ราชการ 

๒.๓.๒ (๒)มาตรการ

มอบอำนาจของนายก

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 

    



 
๑๕ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

มิต ิ ภารกจิ 

ตามมติิ 

โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 
 

  ๒.๓.๒ (๓)มอบอำนาจ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ.

๒๕๒๒ 

๒.๓.๒ (๔)มาตรการ

ออกคำสั่งมอบหมาย

ของนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาลและ

หัวหน้าส่วนราชการ  

    

 ๒.๔ การเชิดชู

เกียรติแก่

หน่วยงาน/บุคคล

ในการดำเนิน

กิจการ การ

ประพฤติปฏิบัติ

ตนให้เป็นที่

ประจักษ์ 

๒.๔.๑ (๑)โครงการ

พ่อ-แม่ดีเด่น 

๒.๔.๑ (๒)กิจกรรม

มอบประกาศเกียรติคุณ

แก่สตรดีีเด่น 

๒.๔.๑ (๓)ยกย่องเชิดชู

เกรียติหน่วยงาน/บุคคล

ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้

เป็นที่ประจักษ ์

๒.๔.๒ (๑)กิจกรรมการ

มอบประกาศเกียรติคุณ

แก่คณะกรรมการชุมชน 

๒.๔.๒ (๒)กิจกรรมยก

ย่องและเชิดชูเกียรติ 

แก่บคุคล หน่วยงาน

องค์กรดีเด่นผู้ทำ 

ประโยชน์หรือเข้าร่วม

ในกิจกรรมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๔.๒ (๓)กิจกรรมเชิด

ชูเกียรติประชาชนผูม้ี

จิตสาธารณะ 

๒.๔.๓ (๑)กิจกรรมเชิด

ชูเกียรติประชาชนผู้

ปฏิบัติตามปรัชญา

เศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

    



 
๑๖ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

มิต ิ ภารกจิ 

ตามมติิ 

โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 
 

 ๒.๕ มาตรการ

จัดการในกรณีได้

ทราบ  

หรือรับแจ้ง หรือ

ตรวจสอบพบการ

ทุจรติ 

๒.๕.๑ (๑)มาตรการ   

“จัดทำข้อตกลงการ

ปฏิบัติราชการ” 

๒.๕.๑ (๒)กิจกรรม

“การจัดทำข้อตกลง

การปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น” 

๒.๕.๒ (๑)กิจกรรมให้

ความร่วมมือกบัหน่วย

ตรวจสอบที่ได้

ดำเนินการตามอำนาจ

หน้าที่เพื่อการ

ตรวจสอบ ควบคุม 

ดูแลการปฏบิัติราชการ

ของเทศบาล 

๒.๕.๒ (๑)มาตรการ

“ให้ความร่วมมือกับ

หน่วยงานตรวจสอบ 

ทั้งภาครัฐและองค์กร

อสิระ” 

๒.๕.๒ (๒)มาตรการ

“แต่งตั้งผู้รับผดิชอบ

เกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน” 

๒.๕.๒ (๓)มาตรการ

“ดำเนินการเกี่ยวกับ

เรื่องร้องเรียน กรณีมี

บุคคลภายนอกหรือ

ประชาชนกล่าวหา

เจ้าหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ว่าทุจรติและปฏิบตัิ

ราชการตามอำนาจ

หน้าที่โดยมิชอบ” 

    

มติท่ีิ๒ รวม จำนวน.....โครงการ 

จำนวน.....กิจกรรม 

จำนวน.....มาตรการ 

จำนวน....บาท จำนวน....บาท จำนวน....บาท  

 

 

 



 
๑๗ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) 

ของปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ 

เทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

มิต ิ ภารกจิ 

ตามมติิ 

โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 
 

๓. การส่งเสรมิ

บทบาทและการมี

ส่วนร่วมของภาค

ประชาชน 

 

๓.๑ จัดให้มีและ

เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารใน

ช่องทางทีเ่ป็นการ

อำนวยความ

สะดวกแก่

ประชาชนไดม้ีส่วน

ร่วมตรวจสอบ

การปฏิบัติ

ราชการตาม

อำนาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครอง

ส่วนได้ทุกขั้นตอน 

๓.๑.๑ (๑)มาตรการ

“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารของเทศบาลให้

มีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึน้” 

๓.๑.๑ (๒)กิจกรรม 

“การออกระเบียบจัด 

ตั้งศูนย์ข้อมูลขา่วสาร

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น” 

๓.๑.๑ (๓)กิจกรรม 

“อบรมให้ความรูต้าม

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

ของราชการพ.ศ.2540” 

๓.๑.๒ (๑)มาตรการ 

“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ที่สำคัญและ

หลากหลาย" 

๓.๑.๒ (๒)กิจกรรม 

“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ด้านการเงิน การคลัง

พัสดุ และทรัพย์สิน 

ของเทศบาล และการ

รับเร่ืองเกี่ยวกับการเงิน

การคลัง” 

๓.๑.๓ (๑)มาตรการ 

“จัดให้มีช่องทางที่

ประชาชนเข้าถงึข้อมลู

ข่าวสารของเทศบาล” 

๓.๑.๓ (๒)โครงการ 

สื่อประชาสัมพันธ ์

 

 

 

 

    



 
๑๘ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

มิต ิ ภารกจิ 

ตามมติิ 

โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 
 

 ๓.๒ การรับฟัง

ความคดิเห็น การ

รับและตอบสนอง 

เรื่องร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ของประชาชน 

๓.๒.๑ (๑)โครงการ

จัดทำประชาคมแผน

ชุมชน 

๓.๒.๑ (๒)การ

ดำเนินงานศูนย์รับ

เรื่องราวร้องทุกข์

เทศบาล 

๓.๒.๒ (๑)มาตรการ

กำหนดขั้นตอน/

กระบวนการเรื่อง

ร้องเรียน  

๓.๒.๒ (๒)โครงการ

เทศบาลออกหน่วย

บรกิารเคลื่อนที ่

๓.๒.๓ (๑)มาตรการ

แก้ไขเหตุเดือดรอ้น

รำคาญด้านการ

สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

๓.๒.๓ (๒)กิจกรรม 

รายงานผลการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์

รับทราบ 

    

 ๓.๓ การส่งเสรมิ

ให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมบริหารกิจการ

ขององค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

๓.๓.๑ (๑)มาตรการ

แต่งตัง้คณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทำ

แผนพัฒนาเทศบาล 

๓.๓.๑ (๒)ประชุม

ประชาคมหมู่บ้าน 

และประชาคมตำบล

ประจำปี 

๓.๓.๑ (๓)การส่งเสรมิ

และสนับสนุนการจัดทำ

แผนชุมชน 

 ๓.๓.๒ (๑)มาตรการ

แต่งตัง้ตัวแทน

ประชาคมเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการตรวจรับ

งานจ้าง 

  

    



 
๑๙ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

มิต ิ ภารกจิ 

ตามมติิ 

โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 
 

  ๓.๓.๓ (๑)กิจกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาล 

๓.๓.๓ (๒)มาตรการ

ตรวจสอบโดย

คณะกรรมการ

ประเมินผลปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์และวธิีการ

บรหิารกิจการบ้านเมือง

ที่ดีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

    

มติท่ีิ๓ รวม จำนวน.....โครงการ 

จำนวน.....กิจกรรม 

จำนวน.....มาตรการ 

จำนวน....บาท จำนวน....บาท จำนวน....บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒๐ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) 

ของปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ 

เทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

มิต ิ ภารกจิ 

ตามมติิ 

โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 
 

๔. การเสรมิสร้าง

และปรับปรุง

กลไกในการ

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการ

ขององค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

๔.๑ การจัดวาง

ระบบตรวจสอบ

ภายในและการ

ควบคุมภายใน

ตามที่

คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน

ภายใน 

๔.๑.๑ (๑)โครงการ

จัดทำแผนการ

ตรวจสอบภายใน 

ประจำปีงบประมาณ 

๔.๑.๑ (๒)โครงการ

จัดทำรายงานการ

ควบคุมภายใน 

๔.๑.๒ (๑)กิจกรรม

ติดตามประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

๔.๑.๒ (๒)มาตรการ

ติดตามประเมินผล

ระบบควบคมุภายใน

เทศบาล 

    

 ๔.๒ การ

สนับสนุนให้ภาค

ประชาชนมีส่วน

ร่วมตรวจสอบ

การปฏิบัติหรือ

การบรหิาร

ราชการตาม

ช่องทางทีส่ามารถ

ดำเนินการได ้

๔.๒.๑ มาตรการ

ส่งเสรมิประชาชนมสี่วน

ร่วมตรวจสอบ กำกับ 

ดูแลการบรหิารงาน

บุคคลเกี่ยวกับการ

บรรจุแต่งตั้ง การโอน 

ย้าย 

๔.๒.๒ (๑) กิจกรรม

การรายงานผลการใช้

จ่ายเงินให้ประชาชน

ไดรั้บทราบ 

๔.๒.๒ (๒) กิจกรรม

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการตรวจ

การรับ การจ่ายและ

การใชป้ระโยชน์

ทรัพย์สินของเทศบาล 

 

 

 

 

    



 
๒๑ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

มิต ิ ภารกจิ 

ตามมติิ 

โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 
 

  ๔.๒.๓ (๑) กิจกรรม

การจัดหา

คณะกรรมการจัด 

ซือ้จัดจ้างจากตัวแทน

ชุมชน  

๔.๒.๓ (๒) โครงการ

อบรมกรรมการตรวจ

การจ้าง 

    

 ๔.๓ การส่งเสรมิ

บทบาทการ

ตรวจสอบของ

สภาท้องถิน่ 

๔.๓.๑ (๑) โครงการ

อบรมให้ความรูด้้าน

ระเบียบ กฎหมาย

ท้องถิ่น ผู้บริหาร และ

สมาชิกสภาท้องถิ่น 

๔.๓.๑ (๒) กิจกรรม

การส่งเสรมิและพัฒนา

ศักยภาพสมาชิกสภา

ท้องถิ่นใหม้ีบทบาทใน

การตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของฝ่าย

บรหิาร 

๔.๓.๒ (๑) กิจกรรม

การมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติงานของสมาชิก

ของสภาเทศบาล 

    

 ๔.๔ การเสรมิ

พลังการมีส่วน

ร่วมของชุมชน 

(Community) และ

บูรณาการทุกภาค

ส่วนเพื่อต่อต้าน

การทุจรติ 

๔.๔.๑ (๑) มาตรการ

เฝ้าระวังการคอร์รัปชัน

โดยภาคประชาชน 

๔.๔.๑ (๒) มาตรการ

ส่งเสรมิและพัฒนา

เครือข่ายด้านการ

ป้องกันทุจริต 

๔.๔.๒ (๑) กิจกรรม

การติดป้าย

ประชาสัมพันธ์กรณีพบ

เห็นการทุจรติ 

    

มติท่ีิ๔ รวม จำนวน.....โครงการ 

จำนวน.....กิจกรรม 

จำนวน.....มาตรการ 

จำนวน....บาท จำนวน....บาท จำนวน....บาท  

รวมท้ังสิ้น จำนวน.....โครงการ 

จำนวน.....กิจกรรม 

จำนวน.....มาตรการ 

จำนวน....บาท จำนวน....บาท จำนวน....บาท  



 
๒๒ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

ส่วนที่ ๓ 

รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจรติ 

และประพฤติมิชอบ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 ๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 ๑.๑.๑ สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ ให้บังเกิดประโยชน์สุข

แก่ประชาชนในท้องถ่ิน 

 โครงการที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

๒. หลักการและเหตุผล 

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการบริหาร

และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึก ในการ

ทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้

สามารถปฏิบัติงานร่วมกนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถ

แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วน

บั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

คอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนใน

สังคมไทยต่างเห็นพ้องต้องกันการที่จะทำใหป้ัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนำหลัก

ธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตบอดจน

ภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสำนึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต 

ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการนำหลัก

ธรรมาภิบาล ซ ึ ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้                

ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น 

ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้ว่างกรอบการนำหลัก

ธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานขององค์กรต่างๆ ของภาครัฐ                

จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ ้นแล้ว                  

แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางปฏิรูปการบริหารการปกครองของ

หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล                 

ซึ่งประกอบด้วย  หลักความชอบธรรม (Legitimacy)  

หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผดิชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความ

มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนำองค์ประกอบ



 
๒๓ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

หลักของธรรมาภบิาลเหล่านั้น มาใช้เป็นเครื่องมอืกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสำหรับหน่วยงาน

หรือองค์กรใดๆ จะต้องคำนึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทางหรือวิธีการดำเนินงานที่หน่วยงานองค์กร

ใดๆ จะต้องคำนึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทางหรือวิธีการดำเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถ

ปฏิบัติ เพื่อสร่างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 

 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลเมืองพระประแดง เทศบาลเมืองพระประแดง             

จงึจัดทำโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อให้ผูบ้ริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรูค้วามเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล  

คุณธรรม และจรยิธรรม 

๒. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรูค้วามเข้าและให้ความสำคัญกับการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจรติประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

๓. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรูค้วามเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวติได้ 

๔. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรูต้่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน 

ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. เป้าหมาย 

   ผูบ้ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น พนักงานจา้ง ลูกจา้งทั่วไป เทศบาลเมือง

พระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

๖. วิธีดำเนินการ 

๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัตจิากผู้บริหารท้องถิ่น 

๒. มอบงานใหก้ับผูร้ับผิดชอบโครงการ และผูท้ี่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียม 

โครงการ 

๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 

๔. จัดทำกำหนดและหัวข้อการอบรม 

๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

ทราบ 

๗. ระยะเวลาดำเนินงาน 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

จำนวนงบประมาณทั้งสิน้ ๓๐,๐๐๐.-บาท  

 



 
๒๔ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานการเจ้าหน้าท ี ่  สำนักปลัดเทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑. ผูบ้ริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรูค้วามเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 

คุณธรรม และจรยิธรรม 

๒. ผูบ้ริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรูค้วามเข้าใจและใหค้วามสำคัญกับการป้องกัน                      

และปราบปรามการทุจรติประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

๓. ผูบ้ริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรูค้วามเข้าใจและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                    

และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวติได้ 

๔. ผูบ้ริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรูต้่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับ 

 องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒๕ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

โครงการที่ ๒ 

๑. โครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุก 

วิกฤตของโลกที่มากับกระแสโลกาวิวัตน์ มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมี

ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ

มอบหมายภารกิจในการใหบ้ริการสาธารณแก่ประชาชนใช้อำนาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจ

เกี ่ยวกับการให้บริการสาธารณะการจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อ

ประเทศชาติ 

  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณธรรม

ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 

  จากหลักและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลเมืองพระประแดง จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนา

บุคลากรในสังกัดเพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน พระพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทำโครงการ

เสริมสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

๓. วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพระประแดง มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ 

๒. เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาจติใจ และพัฒนาตนเองให้มีจติสาธารณะ เกิดความสำนึกร่วมใน

การเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 

ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้   การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะ

ประโยชน์ร่วมกัน 

๓. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที ่ดีของเทศบาลเมืองพระประแดงในการเสริมสร้างคุณธรรม 

จรยิธรรม และธรรมาภิบาล 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผูบ้ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น พนักงานจา้ง ลูกจา้งทั่วไป เทศบาลเมือง

พระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 



 
๒๖ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

๖. วิธีดำเนินการ 

จัดให้มกีารดำเนินกิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น ๓ แนวทางคอื 

๑. การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรา้งคุณธรรมจรยิธรรม โดยคณะผูบ้ริหาร 

ปลัดเทศบาลเมอืงพระประแดงใหค้วามรูแ้ก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

๒. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่  ส่งเสริมให้รูจ้ัก สามัคคี เสียสละ  

ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือ

ผูด้้อยโอกาสในสังคม หรอืทำบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรอือาพาธ เป็นต้น 

๓. การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเป็นเครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 

๗. ระยะเวลาดำเนินงาน 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานการเจ้าหน้าท ี ่  สำนักปลัดเทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑. พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนำ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวติ และการปฏิบัติงาน 

๒. พนักงาน เจ้าหนา้ที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจติสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมใน

การสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้

และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม 

  ๓. สร้างภาพลักษณ์ที่ดขีององค์กร เสริมสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมและธรรมาภบิาล 

 

………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒๗ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

โครงการที่ ๓ 

๑. โครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

การบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กรเป็นการสรา้งระเบียบ 

วินัยในการปฏิบัติงานซึ่งแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทำอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับ

มาเพื่อพิจารณาปรับปรุงการทำงานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานใน

การอา้งองิที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลใหก้ารประเมนิเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงาน

ด้วยความสำเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมิน

ทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมี

ผูร้่วมงานอื่นมาอ่านแลว้มีกรณีศกึษาจากปัญหาที่เกิดขึน้คล้ายกัน ทำให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการแลกเปลี่ยน

ความรูซ้ึ่งกันและกันในองค์กร 

  เทศบาลเมืองพระประแดงเห็นความสำคัญของการบันทึกประจำวันดังกล่าว จึงได้จัดทำสมุด

ความดีพนักงานจ้างโดยให้พนักงานมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล 

การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์ กรเป็นการสร้าง

ระเบียบวินัย ส่งเสรมิการสรา้งจิตสำนึกที่ดใีนการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ 

๓. วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้า  ปลัดเทศบาลเมอืงพระประแดง  

และพนักงาน 

๒. เพื่อเป็นประโยชน์ในการตดิตามงานที่พนักงานจา้งได้ปฏิบัติ 

๓. เพื่อเป็นการสรา้งจติสำนึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผดิชอบซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริต         

ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

๔. เป้าหมาย 

พนักงานจา้งเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

      ๕. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

๖. วิธีดำเนินการ 

๑. กำหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำทุก

วันและส่งหัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 

       ๒. รวบรวมเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำปี 

     ๗. ระยะเวลาดำเนินงาน 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

     ๘. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 



 
๒๘ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

     ๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานการเจ้าหน้าท ี ่  สำนักปลัดเทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  ๑. มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมใหป้ฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

               ๒. มีการตดิตามผลงานทำให้สามารถทราบผลการทำงานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 

  ๓. พนักงานจ้างทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมาย

ตามกำหนด 

 

………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒๙ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

โครงการที่ ๔ 

๑. โครงการ : โครงการส่งเสรมิคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล 

บุคลากรหรอืทรัพยากรในองค์กรเป็นรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อน 

องค์กรไปสู่ความสำเร็จทั้งด้านคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสำเร็จมีความ

เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู ่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู ้ความสามารถ  มีทักษะต่างๆในการ

ปฏิบัติงานมีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดีเมื่อได้รับบทบาทให้กระทำหน้าที่ใดๆแล้วย่อม

สามารถแสดงบทบาทนั้นๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กร ด้อย

ความสามารถไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรอืประสบการณ์ที่จำเป็นในการทำงาน ย่อมทำให้องค์กรนั้นๆด้อยพัฒนา

หรอืเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถมีทักษะและประสบการณ์การทำงาน

สูงแลว้ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกที่ดมีีความซื่อสัตย์สุจริตมคีวามรับผดิชอบตั้งใจทำงานด้วยความทุ่มเท

เสียสละมีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงานต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือ

รักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้วย่อมนำพาองค์กรหรอืหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้า

มากยิ่งขึน้มคีวามโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 

  เทศบาลเมืองพระประแดงจึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ในการป้องกันการ

ทุจริตขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในประกอบด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น  

ข้าราชการท้องถิ่น พนักงานจา้ง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดำเนินชีวติประจำวันได้อย่างปกติสุข

รู้จักความพอดีมีความพอเพียงปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อ

ตนเอง ต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมือง

ต่อไป   

๓. วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อให้บุคลากรมคีวามรูค้วามเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

๒. เพื่อให้บุคลากรสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ

ดำเนนิชีวติได้อย่างถูกต้อง 

๓. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคต ิค่านยิม และเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทำงาน                 ต่อ

เพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึน้ 

๔. เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสำนึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 

สุจรติ ให้แก่บุคลากรของเทศบาลเมอืงพระประแดง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองพระ

ประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 



 
๓๐ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

๖. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ 

๑.ตดิต่อประสานและขอความร่วมมอืไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วปิัสสนากรรมฐาน) 

๒.ช้ีแจงรายละเอียดและวางแผนการดำเนนิงานตามโครงการฯ 

๓.จัดทำรายละเอียดโครงการฯ กำหนดการและหลักสูตรการจัดอบรมฯ 

๔.เสนอรายละเอียดโครงการ กำหนดและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง

และเกิดความเหมาะสม 

๕.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 

๖.วัดและประเมินผลโครงการฯ 

๗. ระยะเวลาดำเนินงาน 

จัดปฏิบัติธรรม (สวนมนต์ทำวัตรเชา้) ทุกวันพระ จำนวน  ๓๐ ครั้ง  ระหว่างเดือน 

มกราคม-ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

๘. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานการเจ้าหน้าท ี ่  สำนักปลัดเทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๑. บุคลากรและประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 

  ๒.บุคลากรและประชาชนสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ

การดำเนินชีวติได้อย่างแท้จริง 

  ๓. ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ

องค์กรต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผูบ้ังคับบัญชาที่ดี 

 

………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



 
๓๑ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

โครงการที่ ๕ 

๑. โครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู ้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น               

และพนักงานเทศบาลเมืองพระประแดง 

๒. หลักการและเหตุผล 

  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มีประมวล

จรยิธรรม เพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ    หรือเจ้าหน้าที่ของ

รัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวใจสำคัญของการทำงาน

ร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การ

ประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้งกาย วาจาใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่

ทำงานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจำใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมี

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผูม้ารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและ

ไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ 

  ประกอบกับเทศบาลเมืองพระประแดงได้รับการประเมินคัดเลือกจากสำนักงาน ป.ป.ช.ตาม

โครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจรติในการเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นดเีด่นและที่ด ีด้านการป้องกันการทุจริต ปี 

พ.ศ.๒๕๖๐ และเพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากร ทั้งข้าราชการการเมอืงฝ่ายบริหาร  

๓. วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อเป็นการปลูกและปลูกจติสำนึกการต่อตา้นการทุจริต 

๒. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้เกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติมิชอบตามประมวลจรยิธรรม 

๔. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่ไม่กระทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรอืมีผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

๔. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น พนักงานจา้ง ลูกจ้างทั่วไปเทศบาล

เมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

๖. วิธีดำเนินการ 

จัดบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผูบ้ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงาน 

เทศบาลเมอืงพระประแดง โดยเชิญวิทยากรที่มคีวามรูค้วามสามารถมาถ่ายทอดความรู้                         และ

ประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลัก

คุณธรรม และจรยิธรรม และมีการศกึษาดูงานหรอืทำกิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

 



 
๓๒ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

๗. ระยะเวลาดำเนินงาน 

๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

ใช้งบประมาณ จำนวน ๓๐,๐๐๐.-บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานการเจ้าหน้าท ี ่  สำนักปลัดเทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  ตัวชี้วัด 

  ประชาชนผู้มาขอรับบริการที่เทศบาลเมอืงพระประแดงประเมินความพึงพอใจ                     ใน

การปฏิบ ัต ิงานของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป ็นตัวชี ้ว ัดและต้องได้ร ับผลประเมินมาต่ำกว่า                  

ร้อยละ ๗๐ 

  ผลลัพธ์ 

  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ลูกจ้างทั่วไปเทศบาล

เมืองพระประแดงเกิดจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวล

จรยิธรรม 

 

………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๓๓ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

๑.๑.๒ สร้างจติสำนึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

 โครงการที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ ส่งเสรมิการปฏิบัติงานตามประมวลจรยิธรรมของเทศบาล” 

๒. หลักการและเหตุผล 

ตามที่เทศบาลเมอืงพระประแดงได้ประกาศใช้จริยธรรมของเทศบาลเมืองพระประแดง พ.ศ. 

๒๕๖๑ โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั ้งนี ้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษ                  

ตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ ประกอบกับได้มปีระกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 

XXXXXเดือนXXXX พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่

ดำเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการ

แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ได้แก่  

ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ

เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน ,ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย ,

ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ ,ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง

ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และ

ตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจริยธรรม

วิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

กำหนดให้ขา้ราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอัน

เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๑๓.๗/    

ว๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเทศบาลเมืองพระประแดงควรนำแนวทางการดำเนินการดังกล่าวมาปรับ

ใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

  ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาล

เมืองพระประแดงได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองพระ

ประแดง” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชนท์ับ

ซ้อน 

๓. วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อเป็นเครื่องมอืกำกับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ 

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

๒. เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ 



 
๓๔ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆของเทศบาลเมืองพระประแดงเพื่อให้การ

ดำเนนิงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จรยิธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. เพื่อทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผูร้ับบริการ 

และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มสี่วนได้เสีย 

๔. เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยใหฝ้่ายบริหารใช้อำนาจใน 

ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน

และต่อสังคมตามลำดับ 

๕. เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  

รวมทั้งเสริมสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

๔. เป้าหมาย 

   ผูบ้ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น พนักงานจา้ง ลูกจา้งทั่วไป เทศบาลเมือง

พระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

๖. วิธีดำเนินการ 

๑.เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมอืงพระประแดง เพื่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร  

ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั ่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

  ๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองพระประแดงเปิดเผยเป็น

การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัด ความโปร่งใสของ

หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 

๗. ระยะเวลาดำเนินงาน 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณดำเนนิการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานนิติการ งานประชาสัมพันธ ์ กองวิชาการและแผนงาน อำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ผูบ้ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น พนักงานจา้ง ลูกจา้งทั่วไป เทศบาลเมอืงพระ

ประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองพระ

ประแดง 



 
๓๕ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

โครงการที่ ๒ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจรติ” 

๒. หลักการและเหตุผล 

   ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖-

๒๕๖๐) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มมีาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมติิใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ

ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์

รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม

นานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”มีเป้าหมายหลัก                   

เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ไม่น้อยกว่า            

ร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น เทศบาล

เมืองพระประแดงจึงได้กำหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลง

แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติที่

เป็นธูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

๓. วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา

ท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจา้งประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป 

๒. เพื ่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะ

ผูบ้ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจา้งประจำ ตลอดจนพนักงาน

ทั่วไป 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

   ข้อมูล/องค์ความรู้ดา้นการต่อตา้นการทุจริตที่นำมาเผยแพร่มากว่า ๕ เรื่องขึ้นไป 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

๖. วิธีดำเนินการ 

๑.รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการต่อต้าน

การทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตร ๑๐๐ มาตร ๑๐๓ ๑๐๓/๗ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ                  

ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจติสำนึก 

๒.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้  ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือ

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ 

๗. ระยะเวลาดำเนินงาน 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 



 
๓๖ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

ไม่ใช้งบประมาณดำเนนิการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานนิติการ งานประชาสัมพันธ ์ กองวิชาการและแผนงาน อำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  จำนวนข้อมูล/องค์กรความรูด้้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๓๗ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

 

โครงการที่ ๓ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการ

ต่อต้านการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล 

   ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครอง      

ส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในอันจะบำบัดทุกข์บำรุงสุข               

และสร้างคุณภาพชวีิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนัน้ การที่

ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที ่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็น                 

ผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทำทุกสิ่ง 

เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ   

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริม

คุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนา

ข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความ

พอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตระหนักในคุณความดีและกฎ                 

แห่งกรรม ซื่อสัตย์ เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม                      

การตัดสินใจที่จะกระทำหรือไม่กระทำการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการป้องกันการกระทำทุจริตในระบบ

ราชการด้วย 

ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการ

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลเมืองพระประแดงจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ 

สุจรติ และปลูกฝังทัศนคตวิัฒนธรรมที่ดใีนการต่อตา้นการทุจริตขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  

พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองพระประแดง ให้มีจิต

สาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

๒. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและ

พนักงานจา้งของเทศบาลเมอืงพระประแดง 



 
๓๘ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

๓. เพื่อให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 

ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔. เพ ื ่อให้คณะผู ้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 

ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ

เกิดความสำนึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมาฉันท์ ประพฤติตน                     

เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกใน

การกระทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและ

พนักงานจา้งของเทศบาลเมอืงพระประแดง 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

๖. วิธีดำเนินการ 

๑. บรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยน

ฐานความคิดของเจา้หนา้ที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพื่อการต่อต้านการทุจริต 

๒. บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารและ

ฝ่ายสภาท้องถิ่นและประมวลจรยิธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

๓. แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและ

วัฒนธรรมที่ดีให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู

เทศบาล ลูกจา้งประจำและพนักงานจา้งของเทศบาลเมืองพระประแดง 

๗. ระยะเวลาดำเนินงาน 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณดำเนนิการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานการเจา้หนา้ที่ สำนักปลัดเทศบาล อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  ๑.ระดับความรู ้ความเข้าใจของผู้ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๗๕ 

  ๒.จำนวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ๘๐ 

 

 

 



 
๓๙ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

 

 

 

๑.๑.๓ สร้างจิตสำนึกและตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการ

มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 โครงการที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาล และ

พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองพระประแดง 

๒. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยสถานการณ์หรือกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบ                

ต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่

เจตนาหรือบางเรื่องการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำ

ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม)                     

แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหนา้ที่โดยคำนงึถึงประโยชน์ของตนเองหรอืพวกพ้อง 

  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมี

การใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ

ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรอืทรัพย์สินเท่านั้น 

แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่ง                

ในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรอืการที่บุคคลผู้มีอำนาจผู้มีอำนาจที่ตัดสินใจ

ให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐ หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน

ต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินกรของหน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงาน

ควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่                  

เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ดังนัน้ เทศบาลเมอืงพระประแดงจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อนแก่บุคลากรในเทศบาลเมืองพระประแดง เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรม

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านการประชุมผู้บริหารพนักงานเทศบาล เพื่อให้พนักงานทุกคนทำงานโดยยึด

ระเบียบ กฎหมายคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตนเพื่อไม่ใหเ้กิดประโยชน์ทับซ้อน 

๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจา้งเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อน 

๒. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ

เทศบาลเมอืงพระประแดง 



 
๔๐ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

๓. เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองพระประแดงมีจิตสำนึก ค่านิยม 

และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอัน

มั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทย

ใสสะอาด 

๔. เป้าหมาย 

   พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

๖. วิธีดำเนินการ 

จัดประชุมประจำเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

๗. ระยะเวลาดำเนินงาน 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณดำเนนิการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  ตัวชี้วัด  

  พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้งมคีวามเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ผลลัพธ์ 

 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ

ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๔๑ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

 

 

 

 

 โครงการที่ ๒ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

๒. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้การ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่อง

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 

รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ในภาครัฐทุกระดับ 

ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาตวิ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 

๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)และพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการ

ประเมิน ๕ ด้าน อันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการเรื่อง

เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มอืหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจา้หนา้ที่ในหน่วยงานด้วย 

เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ข้างต้น และเพื่อนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การ

ปฏิบัติให้เป็นกลไกสำคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ

เจ้าหนา้ที่ในภาครัฐ เทศบาลxxxจงึได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดหาคู่มอืการป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาใน

เรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกัน

รณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับ

มาตรฐานสากลได้ต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 



 
๔๒ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

๑. เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลxxxให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนำไป

เป็นองค์ความรู้ในการทำงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

๒. เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 

๔. เป้าหมาย 

   พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

๖. วิธีดำเนินการ 

จัดประชุมประจำเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

๗. ระยะเวลาดำเนินงาน 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณดำเนนิการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  ตัวชี้วัด  

  พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้งมคีวามเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ผลลัพธ์ 

 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ

ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๔๓ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

 

 

 

 

 

โครงการที่ ๓ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 

๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                    

พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐,๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กำหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัว

และส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหนา้ที่ของรัฐมีจิตสำนึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ

ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจา้หนา้ที่ของรัฐฝ่าผนืให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดว้ย 

     การขัดแห่งผลประโยชน์ หรอื “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบ 

หลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการทุจรติคอร์รัปชันของผู้

ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู ้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในองค์การต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สรา้งความเสียหายใหก้ับประชาชนโดยส่วนรวม 

  จากสถานการณ์ข้างต้น จำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความ

พร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่นำสู่การคอร์รัปชัน เพื่อจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจาก

ต้นเหตุต่างๆ ที่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหา

ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็น

ปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกันหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม  การเมือง และการบริหารที่สำคัญสะท้อนถึง

วัฒนธรรมและค่านยิมในการบริหารที่ด้อยการพัฒนา 

  ดังนัน้ เทศบาลเมอืงพระประแดงจึงได้จัดทำมาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความ 

เข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้นเพื่อสรา้งจิตสำนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทำงานเพื่อ

ส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสำคัญ หากข้าราชการและ

พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสำนึกในหน้าที่ที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมีการใช้อำนาจ

ทางราชการโดยมิชอบในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองกลุ่มพรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์

ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติ และประชาชน 

๓. วัตถุประสงค์ 

๑.เพื่อเสริมสรา้งองค์ความรูเ้กี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรของเทศบาลเมอืงพระประแดง 



 
๔๔ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

๒.เพื่อสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทำงานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลัก

จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสำคัญ อันจะนำมาซึ ่งการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร 

๔. เป้าหมาย 

   รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict 

of Interest 

 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

๖. วิธีดำเนินการ 

๑.วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

๒.ออกแบบกิจกรรม 

๓.จัดเตรียมเอกสาร 

๔.ดำเนนิการจัดประชุม 

๕.สรุปรายงานการประชุม 

๗. ระยะเวลาดำเนินงาน 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณดำเนนิการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict  of 

Interest 

 

 

………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



 
๔๕ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 

 โครงการที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการ 

๒.  หลักการและเหตุผล 

๓. วัตถุประสงค์ 

๔. เป้าหมาย    

๕. พื้นที่ดำเนินการ 

๖. วิธีดำเนินการ 

๗. ระยะเวลาดำเนินงาน 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณดำเนนิการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๔๖ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

 

 

 

 

 

 

 

มิติที่ ๓ การส่งเสรมิบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

 ๓.๑.๑ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 โครงการที่ ๑ 

๑. ชื ่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองพระประแดงให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

๒. หลักการและเหตุผล 

  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติให้หน่วยงาน

ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ                 

ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการ

ต่างๆของรัฐ 

  ดังนัน้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เทศบาลเมืองพระประแดงจึง

ได้ให้มีสถานที่สำหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ

เทศบาลเมืองพระประแดง ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลเมืองพระประแดงโดยมีงานศูนย์บริการข้อมูล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ประชาชนสามารถเข้ามา

ตรวจสอบดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สทิธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้

สิทธิทางการเมอืงได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจรงิ ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

๓. วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 

๒. เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองพระ

ประแดง 

     4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 



 
๔๗ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

6. วิธีดำเนินการ 

๑. มีการจัดตัง้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ใหป้ระชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 

๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหนา้ที่ผู้รับผดิชอบเป็นปัจจุบัน 

๓. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กำหนด 

๔. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

๕. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 

๖. มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับใหบ้ริการประชาชนทั่วไป 

๗. มีการจัดเก็บสถิตผิูม้ารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

8. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

ไม่ได้ใชง้บประมาณดำเนนิการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

จำนวนศูนย์ข ้อมูลข ่าวสารของเทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

 

………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



 
๔๘ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการที่ ๒ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมือง 

พระประแดง” 

๒. หลักการและเหตุผล 

อาศัยอำนาจตามมาตรา9 แห่งพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  

ซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ

อย่างน้อยดังต่อไปนีไ้ว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 

  และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการที่ดี พ.ศ.2546 เรื่อง หลักธรรมา- 

ภบิาล ความโปร่งใส การมสี่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 

๓. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทำระเบียบเทศบาลเมืองพระประแดงว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ.2556 และประกาศเทศบาลเมืองพระประแดง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและ

การรับรองสำเนาขอ้มูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพระประแดงขึ้น 

2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน

เผยแพร่ จำหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหนา้ที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

3. เพื่ออำนวยความสะดวกใหก้ับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 

 3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพมิพ์ในราชกิจจานุเบกษา 

 3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 

 3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 

     3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล      

     4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

   1. จัดเตรียมสถานที่จัดตัง้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 1 แห่ง 

 2. ระเบียบเทศบาลเมืองพระประแดงว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.256๑ จำนวน 1 

ชุด 

 3. ประกาศเทศบาลเมืองพระประแดงเรื่องค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนา

ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมอืงพระประแดง จำนวน 1 ฉบับ 



 
๔๙ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

 4. แบบคำรอ้งขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จำนวน 1 ฉบับ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

6. วิธีดำเนินการ 

1. จัดทำบันทึกขออนุมัตจิัดตัง้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

2. เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 

3. จัดทำร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2561 เสนอผู้บริหารเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 

4. จัดทำร่างประกาศฯเรื่องค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสาร 

เสนอต่อผูบ้ริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ 

5. จัดทำร่างแบบคำรอ้งขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผูบ้ริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

6. จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกำหนด 

7.  ระยะเวลาดำเนินงาน 

          เริ่มตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 

8. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

ไม่ได้ใชง้บประมาณดำเนนิการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. มีการจัดตัง้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลเมอืงพระประแดง 

2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 

3. มีประชาชนตรวจดูขอ้มูลข่าวสารทางราชการ 

 

………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๕๐ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

 

 

 

 

 

 

โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540” 

2. หลักการและเหตุผล 

คุณธรรม จรยิธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภบิาลที่หน่วยงานของภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติ เพื่อให้

เกิดการบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการ

ทำงานที่จำเป็นต้องมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่              

จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ.2440มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมี

สิทธิได้รับทราบข้อมูลข่าวสารหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวของราชการ พ.ศ.2540 ได้ระบุ

หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชน               

มีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับดำเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชน                 

จะสามารถแสดงความคดิเห็นและใช้สทิธิทางการเมอืงได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการทำงานที่มี

ประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองพระประแดง 

ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้เทศบาลเมืองพระประแดง มีความโปร่งใสในการทำงานมากยิ่งขึ ้น                        

จึงได้จัดทำกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นำความโปร่งใสสู่องค์กรเพื่อให้บุคลากรของเทศบาล                 

และตัวแทนชุมชนได้รับรู ้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื ่องคุณธรรม จริยธรรม                    

และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่า ยความ

ร่วมมอืระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มคีวามเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรม จรยิธรรมและความโปร่งใส

ในการทำงานและมีความรูเ้กี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

พ.ศ.2540  

     4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

   1. ผูเ้ข้าร่วมอบรม   จำนวน 50 คน 

 (ตัวแทนสำนัก/กอง จำนวน 20 คน ,ตัวแทนชุมชน จำนวน 30 คน) 



 
๕๑ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

 2. ผลการเรียนรู้เฉลี่ย              ร้อยละ 80 

 3.ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมมคีวามพึงพอใจ  ร้อยละ 80   

4. พื้นที่ดำเนินการ 

ณ สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 

5. วิธีดำเนินการ 

1. ขั้นตอนที่ 1 สำรวจความต้องการอบรม 

2. ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 

3. ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินกิจกรรม 

4. ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 

5. ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 

6.  ระยะเวลาดำเนินงาน 

          เริ่มตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 

7. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

ไม่ได้ใชง้บประมาณดำเนนิการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. จำนวนผูเ้ข้าร่วมอบรม 

2. ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 

3.ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 

 

………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๕๒ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

 

 

 

 

 

 

๓.๑.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบรหิารงบประมาณ การเงนิ  

การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ                   

ที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

และตรวจสอบได้ 

 โครงการที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสำคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา ๙ และมาตรา 

9 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ

จัดองค์กร อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ 

  ดังนั้น เทศบาลเมืองพระประแดง จึงได้จัดทำมาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและ

หลากหลาย” ขึ้น  เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม

ภารกิจหลักของเทศบาลเมอืงพระประแดง ได้จ่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้มกีารเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่สำคัญและเข้าถึงง่าย 

2. เพื่อให้มกีารเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่หลากหลาย 

3. เพื่อให้ประชาชนหรอืผูร้ับบริการสามารถเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึน้     

     4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

   มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 

ประเภทขึ้นไป 

     5. พื้นที่ดำเนินการ 

พืน้ที่ทั้งในและนอกเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

     6. วิธีดำเนินการ 

  จัดให้มขี้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพืน้ที่ ได้แก่ 

  -แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  -งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

  -แผนการดำเนินงาน 



 
๕๓ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

  -แผนอัตรากำลัง 

  -แผนการจัดหาพัสดุ 

  -ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 

  -สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

  -ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 

  -งบแสดงฐานะทางการเงิน 

  -รายงานผลการประชุมคณะผูบ้ริหารท้องถิ่น 

  -รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 

  -รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

  -ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน   

     7.  ระยะเวลาดำเนินงาน 

เริ่มตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 

     8. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

ไม่ได้ใชง้บประมาณดำเนนิการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

จำนวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ของเทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

 

………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๕๔ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

 

 

 

 

 

 

โครงการที่ ๒ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงนิ การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ

เทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 

  การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากใน

การบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบ

ได้ ต้องมีความโปร่งใสต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการ

ป้องกันมิให้เกิดการทุจรติและประพฤติมิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การ 

ปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต

ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในภาครัฐให้มคีวามเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิใหเ้กิดการทุจรติ หรือการ

ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

     4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

   ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมอืงพระประแดง 

     5. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

     6. วิธีดำเนินการ 

  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจำปี และการจัดซื้อจัด

จ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทาง                

ด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ทางเทศบาลเมืองพระประแดง และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

     7.  ระยะเวลาดำเนินงาน 

  4 ปี (พ.ศ.2562-2564) 

     8. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

ไม่ได้ใชง้บประมาณดำเนนิการ 



 
๕๕ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 

 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองพระประแดงได้รับรู ้ข ้อมูลข่าวสารที ่สำคัญทางราชการ 

ประชาชนมโีอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลทำใหล้ดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใส

ในการปฏิบัติงาน 

 

………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๕๖ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

 

 

 

 

 

 

๓.๑.3 มีการปดิประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วน

ร่วมตรวจสอบของประชาชน 

 โครงการที่ ๑ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มชี่องทางท่ีประชาชนเข้าถงึข้อมูลข่าวสารของเทศบาล” 

2. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา ๙ และมาตรา 

9 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ

จัดองค์กร อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ 

  ดังนั้น เทศบาลเมืองพระประแดง จึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่

สำคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางหลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ 

3. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 

2. เพื่อให้ประชาชนหรอืผูร้ับบริการสามารถเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึน้ 

3. เพื่อให้มช่ีองทางการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย   

     4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

   มช่ีองทางในการเผยแพรข่้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 

     5. พื้นที่ดำเนินการ 

พืน้ที่ทั้งในและนอกเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

     6. วิธีดำเนินการ 

  จัดใหม้ีและเผยแพรข่้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

  -บอร์ดหนา้สำนักงานเทศบาล 

  -บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมอืงพระประแดงร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 

  -ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์

เคลื่อนที่ 

  -ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมเีจา้หน้าที่ให้บริการประจำและให้ประชาชน

สืบค้นได้เอง 

  -จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจำปี 



 
๕๗ การจัดทำแผนการปฏิบัตกิารปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

  -ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านสื่อมวลชน/การจัด

แถลงข่าว 

  -หนังสือพมิพ์หรอืวิทยุท้องถิ่น 

  -ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที ่มีข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง              

ส่วนท้องถิ่น 

  -รายงาน TV 

  -รายงานทางออนไลน์ 

     7.  ระยะเวลาดำเนินงาน 

เริ่มตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 

     8. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

ไม่ได้ใชง้บประมาณดำเนนิการ 

     9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองพระ

ประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงาน 

 

………………………………………………….. 

 



 

ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔ ปี  

(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)  

ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 



-๑- 

ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. การปลูก

จิตสำนึกการ

ต่อต้านการ

ทุจริต 

1.1 การสร้าง

จิตสำนึกและความ

ตระหนักแก่บุคลากร

ทั้งข้าราชการ 

การเมืองฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการการเมือง

ฝ่ายสภาท้องถิ่น 

 

1.โครงการพัฒนา

บุคลากร หลักสูตร

สร้างจิตสำนกึ 

ในการรักองค์กร 

2.โครงการปฐมนิเทศ

พนักงานท่ีบรรจุใหม่ 

3.โครงการจัดงานวัน

ท้องถิ่นไทย 

4.โครงการจัดทำ

ประมวลจริยธรรมของ

ข้าราชการการเมือง 

ฝ่ายบรหิาร ฝ่ายสภา

ท้องถิ่น พนักงาน

เทศบาล 

ลูกจ้างประจำ และ

พนักงานจ้าง 

5.โครงการปฏิบัติงาน

ตามหลักการบรหิาร

กิจการบา้นเมอืงท่ีดี 

6.โครงการอบรม

กฎหมาย ระเบียบ  

แก่พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างและพนักงาน

จา้ง 

๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.-  

 

 

 

 

 



-๒- 

ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

มิต ิ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

  7.โครงการพัฒนา

บุคลากรหลักสูตรการ

พัฒนาศักยภาพ 

พนักงานเทศกิจ และ

พนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

8.โครงการพัฒนา

บุคลากรหลักสูตรการ

สร้างจิตสำนกึดา้น

ความปลอดภัยในการ

ปฏบัิติหน้าที่ 

9.โครงการจัดอบรม

หลักสูตรความรูด้า้น

กฎหมายทะเบียน

ราษฎรและบัตร

ประจำตัวประชาชน 

10.โครงการพัฒนา

บุคลากร หลักสูตร

การจัดทำแผนพัฒนา

เทศบาล 

11.โครงการพัฒนา

บุคลากร หลักสูตร

การเงิน การคลัง และ

พัสดุ 

 

     

 

 

 

 



-๓- 

ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

มิต ิ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

  12.กิจกรรมการจัดทำ

บันทึกข้อตกลงการ

ปฏบัิติราชการ 

13.กิจกรรมจัดทำคู่มอื

บทบาทหน้าที่และ

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

14.กิจกรรมการ

ปฏิญาณตนต่อต้าน

คอร์รัปชั่น ของ

ผู้บรหิารเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างพนักงานจ้าง

และประชาชน 

15.มาตรการติดป้าย

ชื่อ 

และตำแหน่งหน้าท่ีใน

การปฏิบัติงานของ

พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจำ 

และพนักงานจ้าง 

16.มาตรการกำกับ 

ควบคุม การลงเวลา

ปฏบัิติราชการของ

พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจำและ

พนักงานจ้าง 

     

 

 

 



-๔- 

ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

มิต ิ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 1.2 การสร้างจิตสำนึก

และความตระหนักแก่

ประชาชนทุกภาคส่วน

ในท้องถิ่น  

1.โครงการอาสาสมัคร

ปกป้องสถาบัน (อสป.) 

2.โครงการจัดทำสื่อ

ประชาสัมพันธ์เชิญ

ชวนให้ประชาชนและ

ผู้ประกอบการ ชำระ

ภาษี  

3.โครงการอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับภาษี

ท้องถิ่นกับ

ผู้ประกอบการ 

4.โครงการเผยแพร่

กฎหมายใน

ชีวิตประจำวันแก่

ประชาชน 

5.โครงการคุ้มครอง

ผู้บรโิภค 

6.โครงการอบรมการ

จัดการขยะและพัฒนา

ความสะอาดเพื่อเป็น

ชุมชนน่าอยู่ 

7.โครงการอบรม

ความรู้เรื่องกฎหมาย

สาธารณสุขและ

กฎหมายอ่ืนท่ี

เกีย่วข้องแก่สถาน

ประกอบการ 

     

 

 

 



-๕- 

ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

มิต ิ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

  8.โครงการอบรมให้

ความรู้แก่นักเรียนใน

ดา้นการจัดการขยะ

มูลฝอย 

9.โครงการฝึกอบรม

มัคคุเทศก์น้อย 

10.โครงการ

ประชาสัมพันธ์ให้

ความรู้แก่

ผู้ประกอบการหอพัก

ในเขตเทศบาล 

11.โครงการ

ประชาสัมพันธ์รณรงค์

ห้ามจอดรถบน

ฟุตบาททางเท้า 

12.โครงการรณรงค์ให้

ประชาชนข้ามถนน

อย่างปลอดภัย 

13.โครงการจัดอบรม

สาธิตการจำลองขนม

ธรรมเนียมและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

14.โครงการ Cultural 

Vaccine สร้าง

ภูมิคุม้กันทางสังคมใน

มติิวัฒนธรรม 

     

 

 

 



-๖- 

ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

มิต ิ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

   15.โครงการผลิตสื่อ

และณรงค์เผยแพร่

ค่านิยมการต่อต้าน

การทุจรติ 

16.โครงการตรวจ

ความสงบเรยีบร้อย

ของสถาน

ประกอบการรา้นวีดี

ทัศน์(รา้นเกม/คาราโอ

เกะ)ในชุมชน 

17.โครงการขับเคลื่อน

ปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียงตาม

พระราชดำริ 

18.กิจกรรมอาสา

พัฒนาสาธารณะ

ประโยชน์ 

19.กิจกรรมส่งเสริม

ค่านิยมหลัก12 

ประการ 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 



-๗- 

ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

มิต ิ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 1.3 การสร้างจิตสำนึก

และความตระหนักแก่

เด็กและเยาวชน  

1.โครงการกิจกรรม

นันทนาการเพื่อ

เยาวชน 

2.โครงการยุวชน 

เยาวชนสัมพันธ์เพื่อ

อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 3.โครงการประกวด

มารยาทไทย 

4.โครงการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม

แก่เด็ก และเยาวชนใน

สถานศึกษา 

5. โครงการจัด

กิจกรรมครอบครัว

สัมพันธ์ 

6.โครงการค่ายธรรมะ

เยาวชน 

7.โครงการส่งเสริม

การบรรพชาสามเณร

ภาคฤดูร้อน 

 

     

 



 

ส่วนที่ ๓ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)  

ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 



ส่วนที่ ๓ 

รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

-โดยแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 ๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 ๑.๑.๑ สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ ให้บังเกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน 

 ตัวอย่างที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

๒. หลักการและเหตุผล 

๓. วัตถุประสงค์ 

๔. เป้าหมาย 

ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น พนักงานจ้าง ลูกจ้างทั่วไป บุคลากรทางการศึกษา 

เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 

ภายในเขตเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

๖. วิธีดำเนินการ 

๗. ระยะเวลาดำเนินงาน 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

จำนวนงบประมาณทั้งสิน้ ๓๐,๐๐๐.-บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 



งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 

………………………………………………….. 

 



มิติที่ ๒ การบรหิารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 ๒.๑ แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาแล้ว ๓ ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การ

เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต

ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ

พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ

โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน

ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 

Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้

นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี

พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้

กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนนิงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร

ราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่

ท้องถิ่น และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักใน



การจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็น

ตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  

 ทั้งนี ้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจรติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มคีำครหาที่สร้าง

ความขมขื่นใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณา

จำนวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมี

คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทำงานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากัน

ไปแล้ว เรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน 

เพียงแต่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมาก และมากกว่าคนทำงานในหน่วยราชการ

อื่นๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทำงานในท้องถิ่นอาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อำนาจ

หน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทำงานในท้องถิ่นจะใช้อำนาจให้ออกนอกลู่ 

นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทำงานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ

ที่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้น ก็อาจเป็นแค่เศษผลธุลีของความเสียหายที่

เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และ

ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพืน้ที่ทั่วประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์

 เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ด้วยการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

 

 



4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 4.1 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจรติของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 

 4.2 มีการประกาศเจตจำนงต่อตา้นการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 

 4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีดำเนินการ 

6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

6.3 จัดตัง้คณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

6.5 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 6.6 ประกาศใชแ้ผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 6.7 ดำเนนิการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 6.8 รายงานผลการดำเนนิงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 สำนักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 

  - มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 

  - มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน อย่างน้อย 

1 ครั้ง 

  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จำนวน 1 

ฉบับ 

 10.2 ผลลัพธ์ 

  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน

การทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

  - ลดข้อรอ้งเรียนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

  2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม 

ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงนิเดือน และมอบหมายงาน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 

 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองพระประแดง เป็นบุคลากร

ที่มีความสำคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้

ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมี

มาตรฐานในการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการ

ทำงานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐาน

ความโปร่งใส และการให้บริหารที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จรงิต่อไป 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กำหนดให้

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้อง

ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า

ในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล

ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการ

ทำงานได้ จงึได้จัดให้มีมาตรการสรา้งความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

 

 



3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

 3.2 เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได้ 

 3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านการ

บริหารงานบุคคล 

 3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ 

ได้คนดีคนเก่งเข้ามาทำงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 จัดทำมาตรการดา้นการบริหารบุคคลของเทศบาล จำนวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน

ตำแหน่ง/เงนิเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  

 6.2 นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 

 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 

 6.4 ดำเนนิการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภบิาล 

 6.5 สรุปผลการดำเนนิการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 



8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมอืงพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 

  - มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล จำนวน 1 มาตรการ 

  - เจ้าหนา้ที่บริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 

 10.2 ผลลัพธ์ 

  - ลดข้อรอ้งเรียนการดำเนินการดา้นบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90% 

  - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

ไม่ต่ำกว่าระดับ 3 

  - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ

เจ้าหนา้ที่ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลเมืองพระประแดง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

หนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ

เทศบาลทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชกำหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่น

ที่กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการบริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการ

ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการ

ติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือ

มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และ

ฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการบริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับ

ความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ

เจ้าหนา้ที่ ส่งผลใหร้ะบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กำหนดให้

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ด ีพ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดใหก้ารบริหารราชการเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สุขของ

ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชน

ได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 

คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กำหนดให้นายกเทศมนตรี มี

อำนาจหน้าที่ในการสั่งอนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา  48 สัตตรส 

กำหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็น

ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอำนาจ

มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ

ของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ กำหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน

เทศบาล และลูกจ้างเทศบาล รองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำ

เทศบาล ให้ เป็นไปตามนโยบาย และอำนาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมาย กำหนด หรือตามที่



นายกเทศมนตรีมอบหมาย ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ 

เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ 

 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึง

จำเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของเทศบาลขึน้ 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

 3.2 เพื่อให้ประชาชนมคีวามพึงพอใจในการบริหารจากหน่วยงาน 

 3.3 เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจ ในการสั่ง อนุญาต อนุมัต ิของผู้บริหารทุกระดับ 

 3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานขงนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 4 

ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้

ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล 

และปลัดเทศบาลมอบหมายใหห้ัวหนา้ส่วนราชการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ และ

หนังสือสั่งการ 

 6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

รับทราบและถือปฏิบัติ 

 6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 



 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่ง รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายใน

ทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมอืงพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 

  มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 

 10.2 ผลลัพธ์ 

  - ประชาชนมคีวามพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 

  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่ง

การทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “สรา้งความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ

การบริหารผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรง

กระตุ้นในการพัฒนาผลงานซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการ

พิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการ

บริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใชดุ้ลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการเทศบาลเมืองพระประแดง เรื่อง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการเทศบาลเมืองพระประแดง                 

ได้กำหนดให้นายกเทศบาลเมืองพระประแดง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

ข้าราชการเทศบาลเมืองพระประแดง ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใส

ในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน 

3. วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถ

ตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ข้าราชการเทศบาลเมอืงพระประแดง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองพระ

ประแดง โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ แล้วหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ               

และข้าราชการเทศบาลเมอืงพระประแดง ที่รับผดิชอบงานการเจา้หนา้ที่เป็นเลขานุการ 



 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลเมืองพระประแดง 

โดยประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผูบ้ริหารสถานศกึษาเป็นกรรมการ และข้าราชการ

เทศบาลเมอืงพระประแดงที่รับผดิชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาล

เมืองพระประแดงกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ 

 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

เทศบาลเมืองพระประแดง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนขา้ราชการเทศบาลเมอืงพระประแดง 

 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเทศบาลเมืองพระประแดง พิจารณาทบทวนผล

การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาลเมืองพระประแดงเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ใน

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการเทศบาลเมืองพระประแดง  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 งานการเจ้าหนา้ท ี่เทศบาลเมอืงพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 มีการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 



 2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้

ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงนิตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทำระเบียบคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่าย ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมี

ประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ

ดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือ

เป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเป็นต่อ

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 

ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง 

 3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรฝ่ายบัญช ีกองคลัง เทศบาลเมอืงพระประแดง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 กองคลัง เทศบาลเมอืงพระประแดง 

 

 



6. วิธีดำเนินการ 

 จัดทำระเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณที่ตัง้ไว้ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ประจำปีงบประมาณ ปี 2562 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 กองคลัง เทศบาลเมอืงพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 

และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มี

การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์

สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 

และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อปรับปรุงการดำเนนิงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 

 3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในรายงานผู้บริหาร 

 3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 

 3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสทิธิภาพของการจัดหาพัสดุ 

 3.6 เพื่อเป็นข้อมูลใหก้ับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 4.1 หัวหนา้ฝ่ายและผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 

 4.2 เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลเมอืงพระประแดง 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซือ้จัดจา้ง 

 6.2 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการและร้อยละของจำนวน

งบประมาณ 



 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

 6.7 เผยแพร่ข้อมูลใหป้ระชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมอืงพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี

ประสิทธิภาพ 

 10.2 ผูบ้ริหารมขี้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 

 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ

และเกิดความคุ้มค่า เป็นประโยชน์กับประชาชน 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “สรา้งความโปร่งใสในการใชจ้่ายเงนิงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 

2558 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

 3.2 เพื่อให้หน่วยงานมรีะบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการใชจ้่ายเงนิ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลเมอืงพระประแดง 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้

เสนองานในการจัดหาพัสดุ 

 6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน

ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

 



9. ผู้รับผิดชอบ 

 กองพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมอืงพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 10.2 มีการป้องกันการใชจ้่ายเงนิ เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

 10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซือ้ – จัดจา้ง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เนื่องจากเทศบาลเมืองพระประแดงมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการ

สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตาม

ภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น 

การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงาน

ด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กำหนดให้

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50(9) ที่กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่

กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 และ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่

กำหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึง

ประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์

รายะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – 

จัดจา้ง ของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล 

 3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และสามารถที่จะตรวจสอบได้ตามหลัก

ธรรมาภิบาล 



 3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาล ที่ดำเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 

ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลเมอืงพระประแดง และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมอืงพระประแดง 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้ 

  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจา้ง 

  - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจา้ง 

  - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศรายชื่อผูผ้่านการคัดเลือกพร้อมวงเงนิการจัดซื้อ – จัดจา้ง 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

 6.2 นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 

ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

 



9. ผู้รับผิดชอบ 

 สำนักคลัง เทศบาลเมอืงพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 

  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจา้งไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

 10.2 ผลลัพธ์ 

  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ของโครงการที่จัดซือ้จัดจา้งทั้งหมด 

  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

  - สามารถลดปัญหาการรอ้งเรียนการทุจรติในการจัดซื้อจัดจา้งได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บรหิารสาธารณะ/บรกิารประชาชน เพื่อให้เกิดความ

พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่

ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เทศบาลเมอืงพระประแดงบริหารจัดการโดยอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี โดยดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop 

Service) ณ สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล 

ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน้า และ

แจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทำงานแต่ละกระบวนงาน

เพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร 

การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใชร้ะบบบัตรคิวอัตโนมัต ิเพื่อให้บริการ

ตามลำดับ จัดสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออำนวยความ

สะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

 นอกจากนี้ เทศบาลเมืองพระประแดง ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน

การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน 

ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ำ, ด้านน้ำเพื่อการบริโภค, ด้านการ

พัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ , ด้านการส่งเสริม

ผูด้้อยโอกาส ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดา้นการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านการศึกษา และด้าน

การจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การ

กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดการจัดการน้ำ



เสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยใน

ขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการ

บริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็น

มาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม

กัน ไม่เลือกปฏิบัติ 

 3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย ดำเนินการปฏิบัติงานสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย

ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลเมอืงพระประแดง 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 ดำเนินการปฏิบัติงานสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่

เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, 

ด้านระบบรายน้ำ, ด้านน้ำเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้าน

การส่งเสริมผู้สูงอายุ, ดา้นการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ดา้นการส่งเสริมการพัฒนา

สตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม, ด้านการศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การ

แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูล

ฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด การจัดการน้ำเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ที่) 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 



8. งบประมาณดำเนินการ 

 ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใชส้อยฯ  

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลเมอืงพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะใหป้ระชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม

กันและไม่เลือกปฏิบัติ 

 10.2 ไม่มีการทุจรติคอร์รัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 มาตรการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานทะเบียนและบัตรประจำตัว

ประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เทศบาลเมืองพระประแดงมีภารกิจให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 

ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการแจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ กำหนดเลขที่บ้าน และขอมีบัตรประจำตัว

ประชาชน โดยดำเนินการ ณ ศูนย์บริการร่วมหรอืศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพระประแดง เพื่อบริการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน ตามเกณฑ์และวิธีการบริการจัดการที่ดี 

 ในขั้นตอนจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ได้กำหนดแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตและสร้าง

ความโปร่งใสในการดำเนินงานโดย 

 - ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT Lock) ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง 

การเข้าสู่ระบบต้องเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะ ที่ต้องผ่านการตรวจสอบหมายเลขประจำตัว รหัสลับ และ

ลายพิมพ์นิ้วมือของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้อนุมัติ/นำระบบถ่ายสำเนาลายพิมพ์นิ้วมือมาใช้ในการ

ตรวจสอบการสวมตัวบุคคลก่อนการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกัน

การทุจริต และสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในเรื่องความถูกต้องของระบบงานทะเบียนและบัตร

ประจำตัวประชาชนอีกด้วย 

 - ใช้มาตรการควบคุมและตรวจสอบ เพื่อป้องกันการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัว

ประชาชน โดยนายทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบการปฏิบัติงาน (หลังการปฏิบัติงานแต่ละวัน) ด้วยตนเอง 

อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ด้วยโปรแกรมการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตทางทะเบียนและบัตร

ประจำตัวประชาชนในช่องทางระบบสารสนเทศ (MIS) ภายในเครือข่ายกรมการปกครอง (Dopa 

Intranet) เข้าสู่โปรแกรมทางช่องทาง http : intranet.dopa.go.th/padmic 

 นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแต่ละกระบวนการ ใช้ระบบบัตรคิว

อัตโนมัติเพื่อให้บริการตามลำดับ จัดสถานที่  สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับ

ประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก

ปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริต 

 



3. วัตถุประสงค ์

 3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม

กันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน/มั่นใจในเรื่องความถูกต้องของ

ระบบงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 

5. พื้นที่ให้บรกิาร 

 สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมอืงพระประแดง 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 ดำเนินการปฏิบัติงานบริการ งานทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชน ใหป้ระชาชนได้รับ

ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

 6.2 ประเมินมาตรฐานงานทะเบียน/รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใชส้อยฯ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมอืงพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะใหป้ระชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม

กันและไม่เลือกปฏิบัติ 



 10.2 ไม่มีการทุจรติคอร์รัปชั่นในการดำเนินงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการจา้งสำรวจความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เทศบาลเมืองพระประแดงมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะใหแ้ก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าที่ตาม

พระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไป

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา

เทศบาล การจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทำ

บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทั้ง 5 ตำบล ในพื้นที่ 25.50 ตารางกิโลเมตร นั้น เทศบาล

ในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์หรือเกิดประโยชน์

สูงสดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการจึงต้องมีโครงการสำรวจความพึง

พอใจของผูร้ับบริการ 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กำหนดให้

การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้อง

ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความ

คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ

ต้องการ ที่แจ้งให้เทศบาลดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะ

จากเทศบาล ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้าง

และพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณประโยชน์ให้ประชาชน

เกิดความพึงพอใจ จงึจำเป็นต้องมีโครงการนีข้ึน้มา 

 



3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ การให้บริการประชาชนให้เกิด

ความพึงพอใจ 

 3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ

ให้บริการโดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 

 3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มคีุณภาพและประสิทธิภาพ 

 3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียนการทุจริตประพฤติมชิอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายใน

เขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน       

1 ครั้ง ต่อปี 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 พืน้ที่ในเขตเทศบาลเมอืงพระประแดง 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต

พืน้ที่จังหวัดหรอืนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 

 6.2 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่กำหนด 

 6.3 สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ 

 6.4 ดำเนนิการเบิกจ่ายเงนิให้แก่สถาบันผู้ทำการประเมิน 

 6.5 ปิดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 

 6.6 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่

ประชาชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 



8. งบประมาณดำเนินการ 

 เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจา้งสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

9. ผู้รับผิดชอบ 

 สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ เทศบาลเมอืงพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล จำนวน 

1 ฉบับ 

 10.2 ผลผลิต 

  - ประชาชนผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 82  

  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรมการใชบ้ัตรคิวในการตดิต่อราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เทศบาลเมืองพระประแดง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

หนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของ

เทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตาม

กฎหมายอื่นที่กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้

มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความ

สะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก ซึ่ง

เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็น

ธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบ มีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องหนึ่งในการทุจริตประพฤติมิชอบของ

เจ้าหน้าที่ ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐาน

การให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กำหนดให้

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่

ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ

จำเป็น และประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตาม

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 ดังนั้น เทศบาลเมืองพระประแดง ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่

เหมาะสม ใหบ้ริการโดยจัดลำดับก่อน - หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันใน

การให้บริการประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสำหรับ

ผูม้าติดต่อราชการ 



3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็น

ธรรมต่อผูม้ารับบริการ 

 3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน 

 3.3 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้ และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับ

บริการ 

 3.4 เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจา้หน้าที่ มิให้กระทำการแสวงหาประโยชน์

หรอืกระทำการประพฤติมชิอบต่อตำแหน่งหนา้ที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจรติต่อหนา้ที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 การจัดทำบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นธรรม 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพื่อกำหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแลกำกับการ

ให้บริการ 

 6.2 ประชุมช้ีแจงแนวทาง กำหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 

 6.3 จัดทำบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม 

 6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบัตรคิว และการใช้บริการ

ตามลำดับคิว 

 6.5 จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูม้าขอรับบริการ 

 6.6 สรุปผลการใหบ้ริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อนำมา

ปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมคีุณภาพ 

 



7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 

  มีการใช้บัตรคิวสำหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับก่อนหลัง สำหรับหน่วยงานที่

ให้บริการ 

 10.2 ผลผลิต 

  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับ

บริการ 

  - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อรอ้งเรียนการทุจรติต่อหนา้ที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการแบะเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ด้วยประชาชนในพืน้ที่เขตเทศบาลเมอืงพระประแดงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้

ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เทศบาลเมืองพระประแดงจึงได้ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม/

ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนำแนวทาง

ตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) 

โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางการภาพหรือสุขภาพ 

สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและ

อื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็น

ศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ และการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความ

ซื่อสัตย์สุจรติ สามารถตรวจสอบได้ 

 ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เทศบาลเมืองพระประแดงจึงมี

การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการ

ให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ริการ รวมถึงการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การ

บริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึน้ 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการ

อย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

 3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 



5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลเมอืงพระประแดง 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็น

มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการ

ออนไลน์ เป็นต้น 

 6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ

ดำเนนิการให้ผู้ใชบ้ริการหรอืผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 

 6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ 

จัดให้มกีล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 

 6.4 จัดให้มีสถานที่สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ำ

สำหรับผู้พกิาร 

 6.5 จัดให้มปี้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามลายูกลาง 

 6.6 มีการนำระบบออนไลน์ ซอฟแวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ็อกซ์ (Scorecard Smart Box) มา

ประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA) 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณดำเนินการ  

 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมอืงพระประแดง 

 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมอืงพระประแดง 

 สำนักการคลัง เทศบาลเมอืงพระประแดง 

 สำนักการช่าง เทศบาลเมอืงพระประแดง 



 สำนักการศึกษา เทศบาลเมอืงพระประแดง 

 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมอืงพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผูร้ับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.3 มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี 

  2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการ

บริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ชื่อโครงการ   

กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 

กำหนดใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี โดยอย่างน้อย

ต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวก และตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 

เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่

ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดำเนินการตาม

โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนัน้ 

 เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สุขต่อ

ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการ

ประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลเมืองพระประแดงจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการ

ทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึด

กรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำนาจหน้าที่ของ

เทศบาลตามกฎหมายเป็นสำคัญ 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อบดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 

 3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 



 3.3 เพื่อรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูร้ับบริการ 

 3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 4.1 เพื่อลดขั้นตอนการทำงานของเทศบาลเมืองพระประแดงให้สั้นลง 

 4.2 ประชาชนในพื้นที่ 

 4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป 

 4.4 พนักงานและเจ้าหนา้ที่ของเทศบาลเมอืงพระประแดง 

 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ

ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ผูใ้ต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผดิชอบในการดำเนินการเรื่องนัน้โดยตรง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 

ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริง และพิจารณางานในภารกิจว่า

เรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือ

การปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผูใ้ต้บังคับบัญชา 

 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ

ประชาชนที่นายกเทศมนตรีมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาล ให้ประชาชนทราบ

โดยทั่วไป พรอ้มทั้งจัดทำแผนภูมแิสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

 6.4 มีระบบการรับฟังข้อรอ้งเรียนหรอืมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกล่าวมา

ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและ

ผูบ้ริหารทราบ 



7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกกอง/สำนัก ในเทศบาลเมอืงพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน

การให้บริการของเจ้าหนา้ที่ 

 10.2 การปฏิบัติราชการมคีวามคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตอืรอืร้นในการปฏิบัติงาน 

 10.3 การปฏิบัติราชการมคีวามสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 

 10.4 ทำให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลเมืองพระประแดงเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น และทำให้

ประชาชนมคีวามศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ  

โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545 

ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า 

“การบริหารราชการตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชงิภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก

หน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวม ทั้งทิศทางและแนว

ทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการ

ของประชาชน 

 เทศบาลเมืองพระประแดงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอำนาจ

หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้น งานให้บริการจึงเป็นงานบริการ

แบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและ

แก้ไขกระบวนการทำงานเพ่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชน

มารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ

ราชการ ทำให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อำนวยความสะดวกเพื่อ

งานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองพระประแดงให้กับ

ประชาชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 

 3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นได้ 



 3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากร ให้คำนึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ

ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 

 3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส 

สามารถวัดผลการดำเนนิงานได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง และผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลเมืองพระ

ประแดง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 6.2 จัดให้มกีารประชุมคณะทำงานปรับปรุงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 6.3 จัดทำประกาศกระบวนงานบริการ ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศให้

ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 6.4 ดำเนนิการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผดิชอบใหเ้ป็นปัจจุบัน 

  6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการแก่ประชาชน 

  6.4.3 จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

  6.4.4 จัดให้มกีล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 

  6.4.5 จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุก

งานบริการ 

  6.4.6 จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการ

แก่ประชาชนทั้งเวลาทำการ ช่วงพักกลางวัน และในวันหยุดราชการ 

  6.4.7 การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัต ิการรักษาราชการแทน 



 6.5 มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 

 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนำ

จุดบกพร่องในการจัดทำโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอน หรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดี

ยิ่งขึ้นอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ตลอดปีงบประมาณ 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดเทศบาลเมอืงพระประแดง กองคลัง กองช่าง เทศบาลเมอืงพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 

 10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นได้ 

 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการ

ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 

 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส สามารถ

วัดผลการดำเนินงานได้ 

 

 

 

 

 



 2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ

ราชการแทน หรอืการดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

1. ชื่อโครงการ  

มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน

องค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ

พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจ และขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 

จะพิจารณาถึงความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี 

ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริการงานก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

 ดังนัน้ การดำเนินการของหน่วยงานต้องมกีารปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์

ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความ

มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการ

ตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมี

ผูร้ับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองพระประแดง ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามที่

กฎหมายกำหนดให้ เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 

 คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลเมอืงพระประแดง 

 



6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะ

ผูบ้ริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

 6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ 

 6.3 สำเนาคำสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส่วนราชการทุกส่วน เทศบาลเมอืงพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน

การอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ  

มาตรการ มอบอำนาจของนายกเทศมนตรี 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหนา้ที่

ของนายกเทศมนรีไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอำนาจ

หน้าที่ของนายกเทศมนตรีไว้ การที่นายกเทศมนตรีจะดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผูเ้ดียว ก็อาจทำให้

เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจ

เกิดขึ้นได้  เทศบาลจึงได้กำหนดมาตรการให้มีการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รอง

นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อให้การใช้ดุลพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 

 3.2 เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจา้หนา้ที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบอำนาจอย่างน้อยจำนวน 5 เรื่อง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลเมอืงพระประแดง 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอำนาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณา 

 6.2 ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ

รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 



8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานการเจา้หนา้ที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมอืงพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดำเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ 

 มอบอำนาจเจา้พนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติกำหนดอำนาจหน้าที่ของ

นายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน

อาคาร ต่อเติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน 

การที่จะให้อำนาจอยู่กับนายกเทศมนตรีก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า  และอาจ

เป็นช่องว่างที่ทำให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้กำหนดมาตรฐานการมอบอำนาจเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อให้การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2522 เป็นไปอย่างรอบคอบ 

 3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหนา้ที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คำสั่งนายกเทศมนตรีมอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2522 ให้กับรองนายกเทศมนตรี 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลเมอืงพระประแดง 

6. วิธีดำเนินการ 

 เสนอคำสั่งเทศบาลเมืองพระประแดง มอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกเทศมนตรี

เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีในการใช้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 



8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองช่าง เทศบาลเมอืงพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 มีการออกคำสั่งมอบอำนาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ 

 มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนา้ส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลเมืองพระประแดง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

หนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ

เทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตาม

กฎหมายอื่นที่กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้

มารับบริการติดต่อหับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความ

สะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากมีภารกิจมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจาย

อำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก 

กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า 

ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการ

ปฏิบัติราชการของเจา้หนา้ที่ ส่งผลใหร้ะบบการให้บริการของภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กำหนดให้

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ด ีพ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดใหก้ารบริหารราชการเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สุขของ

ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชน

ได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 

คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กำหนดให้นายกเทศมนตรีมี

อำนาจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กำหนดให้

นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชา

พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอำนาจมอบหมายการ

ปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ ได้รับแต่งตั้ง ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ

นายกเทศมนตรีได้ และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมี

อำนาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย ประกอบกับ



คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ 

 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่ งยาก จึง

จำเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของเทศบาลขึน้ 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อเป็นการบดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

 3.2 เพื่อให้ประชาชนมคีวามพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 

 3.3 เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการจัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัต ิของผู้บริหารทุกระดับ 

 3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย 

 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 

4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้

ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล 

และปลัดเทศบาลมอบหมายใหร้องปลัดเทศบาล 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ และ

หนังสือสั่งการ 

 6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

รับทราบและถือปฏิบัติ 

 6.3 จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 



 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายใน

ทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 หัวหนา้สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมอืงพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 

  มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 

 10.2 ผลลัพธ์ 

  - ประชาชนมคีวามพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 

  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่ง

การทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 



 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่

ประจักษ์ 

  2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

1. ชื่อโครงการ  

โครงการพ่อ – แม่ดเีด่น 

2. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติ และในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเทศบาลได้กำหนดเป็นนโยบายในการ

จัดงานวันพ่อ-วันแม่แห่งชาติ เป็นประจำทุกปีติดต่อกันมาเพื่อเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

อย่างนานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใย

อย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็นการเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และ

ประเทศชาติ 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(7) ที่กำหนดให้เทศบาลมี

หน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางใน

การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ การ

บริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การ

ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 

จรยิธรรม ยกย่องเชดิชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลอืกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

 ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นในพื้นที่

เทศบาล เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้

สังคมได้ตระหนักถึงหนา้ที่อันสำคัญยิ่งของพ่อและแม่ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดขีองคนในชุมชนต่อไป 

 

 



3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม 

จรยิธรรม 

 3.2 เพื่อให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดแีก่บุตร ธิดา และสังคมสบืไป 

4. เป้าหมาย 

 จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดเีด่น จำนวน 2 ครัง้/ปี ครั้งละ 90 คน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ

การคัดเลือกใหเ้ป็นพ่อ แม่ดเีด่นประจำปี เพื่อประกาศใหป้ระชาชนทราบ 

 6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 9 ชุมชน 

เพื่อให้แต่ละชุมชนดำเนินการคัดเลือก กลั่นกรอง บุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในช้ันต้น

มายังเทศบาล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 6.3 แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทำหนา้ที่กลั่นกรองคุณสมบัติผูท้ี่ถูกเสนอชื่อ

จากชมุชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาล 

 6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ดีเด่น ที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอ

รายชื่อให้ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 

 6.5 ดำเนินการจัดพิธีมอบโล่ ตามระเบียบฯ ในวันสำคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ 

จำนวน 2 ครัง้/ปี โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มาเป็นประธานในพิธีมอบโล่ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

 



8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ได้ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมอืงพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 

 10.1 ผลผลิต 

  - มีพ่อแม่ดีเด่นที่ได้รับเชิดชูเกียรตไิม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 

 10.2 ผลลัพธ์ 

  - พ่อแม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี 

  - มีพ่อแม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสบืไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ  

กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล

และระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา 

และจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 

สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระ

วิรยิะอุตสาหะ ตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อใหค้นไทยได้มโีอกาส และได้พระราชทานใหว้ันที่ 

1 สิงหาคม เป็นวันสตรีไทยของทุกปี เพื่อให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถ ในการ

พัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากล

ของหลายประเทศที่เจริญแลว้ 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(7) ที่กำหนดให้เทศบาลมี

หน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางใน

การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มี

การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ 

การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 

จรยิธรรม ยกย่องเชดิชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลอืกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

 ดังนัน้ เทศาลจึงได้จัดให้มกีิจกรรมการมอบรางวัลสตรดีีเด่น โดยการมอบเกียรติบัตรสตรดีีเด่น

ให้กับสตรีที่มคีุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นผูท้ี่มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดี เป็นสมาชิกที่

ดีของสังคม 

2. เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างให้แก่

คนทั่วไป 

3. เป็นผูท้ำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ

สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคม และสมควร

เป็นแบบอย่างใหแ้ก่คนทั่วไป 

 



3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคม

ได้อย่างภาคภูมใิจ 

 3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและ

กำลังใจในการบำเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสบืไป 

4. เป้าหมาย 

 มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดเีด่น  

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลเมอืงพระประแดง 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่นที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ

การคัดเลือกใหเ้ป็นสตรีดเีด่นประจำปี เพื่อประกาศใหป้ระชาชนทราบ 

 6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีเทศบาลเมืองพระประแดง

ทราบทั่วกัน เพื่อให้แต่ละตำบล ดำเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการ

คัดเลือกในชั้นต้นมายังเทศบาล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 6.3 แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทำหนา้ที่กลั่นกรองคุณสมบัติผูท้ี่ถูกเสนอชื่อ

จากแต่ละตำบลภายในเขตเทศบาล 

 6.4ดำเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรี

สากล จำนวน 1 ครั้ง/ปี โดยเชิญนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพระประแดงเป็นประธานในพิธี 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

 



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมอืงพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 

 10.1 ผลผลิต 

  - สตรีดีเด่นผูบ้ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการยกย่องเชิด

ชูเกียรต ิไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

 10.2 ผลลัพธ์ 

  - สตรีดเีด่นผูไ้ด้รับการเชดิชูเกียรติ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

  - มีสตรีเป็นบุคคลต้นแบบที่ด ีปรากฏต่อสังคมสบืไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ   

ยกย่องเชดิชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2. หลักการและเหตุผล 

 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขันเพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุน

นิยม ทำให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับ ทุกภาคส่วน รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ 

 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลเมืองพระ

ประแดงจึงจัดให้มีการยกย่องเชิดชู เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่

ผู้กระทำความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่านั้น ให้รวมกันสร้างสรรค์สังคมที่มี

คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็น

รูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรมเป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อยกย่องเชดิชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มคีวามซื่อสัตย์ สุจรติ มีคุณธรรม จรยิธรรม 

 3.2 เพื่อยกย่องเชดิชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลอืกิจการสาธารณะท้องถิ่น 

 3.3 เพื่อยกย่องเชดิชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.4 เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่

ดี อันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึน้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จำนวน   

ไม่น้อยกว่า 10 คน/ปี 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 พืน้ที่เทศบาลเมอืงพระประแดง 

 

 



6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยกย่องเชดิชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติ

ตนให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารเทศบาลเมืองพระประแดง เว็บไซต์

เทศบาลเมอืงพระประแดง สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นต้น 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมอืงพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 จำนวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชดิชูเกียรติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 

 

1. ชื่อโครงการ  

กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยเทศบาลเมืองพระประแดงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 

6.115 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ชุมชน จำนวน 9 ชุมชน มีประชากรทั้งสิน้ 9,843 คน แบ่งเป็น

ชาย จำนวน 4,701 คน หญิง จำนวน 5,142 คน ครัวเรือน จำนวน 2,174 ครัวเรือน ในการ

บริหารงานของเทศบาล มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและ

แก้ไขปัญหาได้ตรงกับความตอ้งการของประชาชนให้มากที่สุด 

 ปัจจุบันเทศบาลเมืองพระประแดง ได้จัดตั้งชุมชนไว้แล้ว จำนวน 9 ชุมชน เพื่อให้เป็นไปตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 2 ที่บัญญัติให้ประเทศไทยมีการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระราชบัญญัติเทศบาล    

พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข

ของประชาชน โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

มาตรา 50(9) กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล และ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

พ.ศ. 2542 มาตรา 16(16) กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร

ในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มธ 0413/ว1553 ลงวันที่                  

29 ธันวาคม 2530 มีวัตถุประสงค์ที่จะให้คณะกรรมการชุมชนเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนใน

ชุมชนต่างๆ ทำหน้าที่ในการประสานงานกับเทศบาลและหน่วยงานอื่นๆ รวมตลอดทั้งการดูแลทุกข์สุข

ของพี่นอ้งประชาชนในชมุชน ระเบียบเทศบาลเมอืงพระประแดง 

 เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชน ต่างอุทิศเวลา 

แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงาน

ให้สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหาร

ราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการดำเนินกิจการ การ



ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 

จรยิธรรม ยกย่องเชดิชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลอืกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

 ดังนัน้ เทศบาลจงึได้จัดให้มกีิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศ

เวลา แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่

เป็นกรรมการชุมชนมาด้วยดีจนครบวาระการดำรงตำแหน่ง 

 3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ให้มขีวัญและกำลังใจ 

4. เป้าหมาย 

 มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จน

ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 9 ชุมชน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 หอ้งประชุมเทศบาลเมอืงพระประแดง  

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 

 6.2 จัดทำประกาศเกียรติคุณ 

 6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 



 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมอืงพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 

  - คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 4 ปี 

ได้รับการยกย่องเชดิชูเกียรติ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 100 

 10.2 ผลลัพธ์ 

  - คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชดิชูเกียรติ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

  - มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ด ีด้านการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ 

 กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้า

ร่วมในกิจกรรมของเทศบาลเมอืงพระประแดง 

2. หลักการและเหตุผล 

 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน

สำคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คน

ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ 

ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสำคัญของการทำความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้

บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทำความดีอย่างต่อเนื่อง

เป็นแบบอย่างแก่ประชาชนตำบลเทศบาลเมืองพระประแดง ผู้ที่ทำคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมใน

กิจกรรมของเทศบาลเมืองพระประแดงอย่างสม่ำเสมอ เทศบาลเมืองพระประแดงจึงจัดกิจกรรม      

ยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร

ดีเด่น ผู้ทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาล

เมืองพระประแดง โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทำคุณประโยชน์

ให้กับเทศบาลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชยและเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ ใหป้ระชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง มีค่านิยมยกย่อง เชิดชู 

และเห็นคุณค่าของการประพฤติตนตามหลักคุณธรรมและจรยิธรรม 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล

เมืองพระประแดง 

 3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน

เขตเทศบาลเมอืงพระประแดงตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

 3.3 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลเมือง

พระประแดง มีค่านิยมยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ

จรยิธรรม 

 



4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลเมอืงพระประแดง 

 - ผูท้ำคุณประโยชน์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 พืน้ที่ในเขตเทศบาลเมอืงพระประแดง ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ   

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการกำหนด

หลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 

 6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทำความด ีเพื่อให้เป็นแบบอย่าง 

 6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่

ผ่านการคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณดำเนินการ 

 จำนวนเงิน 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรอืเข้าร่วม

ในกิจกรรมของเทศบาลเมอืงพระประแดง 

 10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง มีค่านิยมยกย่อง เชิดชู 

และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจรยิธรรม 

 



1. ชื่อโครงการ  

กิจกรรมเชดิชูเกียรติประชาชนผู้มจีติสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบัน สังคมไทยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะ

แบบมีส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนีย้ังเป็นการยกย่องเชิดชู

เกียรติบุคคล เด็ก เยาวชน และองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ 

ร่วมเป็นแกนนำในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสบืไป 

 กองการศึกษา จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนำผู้ที่ได้รับการ

คัดเลือกระดับหมู่บ้าน เข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติ และเนื่องในวันสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และ

วันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และ

เป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 

 3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัล ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชน

ต่อไป 

 3.3 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการ

ดำเนนิงานด้านศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึน้ 

4. เป้าหมาย 

 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบล ตลาด 

5. สถานที่ดำเนินการ 

 ศาลาเอนกประสงค์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 



6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชดิชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

 6.2 ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมเชิดชู

เกียรตปิระชาชนผู้มจีติสาธารณะ 

 6.3 จัดทำเอกสารผูท้ำคุณประโยชน์ต่างๆ เพื่อเสนอผูบ้ังคับบัญชา ดังนี้ 

  - ด้านช่วยเหลอืสังคมดีเด่น (ประชาชน) 

  - ด้านถ่ายทอดภูมปิัญญาดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 

  - ด้านถ่ายทอดภูมปิัญญาดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน) 

  - ด้านถ่ายทอดภูมปิัญญาดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 

  - ด้านอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 

 6.4 ดำเนนิการทำกิจกรรมเชิดชูเกียรตปิระชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

 6.5 สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชดิชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผูบ้ังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมอืงพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ผู้ทำคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับ

ประชาชน 

  



 2.5 มาตรการจัดการในกรณไีด้ทราบ หรอืรับแจ้ง หรอืตรวจสอบพบการทุจรติ 

  2.5.1 ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่

ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี 

1. ชื่อโครงการ   

มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้กำหนด

ดัชนีในการประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทย

เป็นหลัก รวมถึงขอ้เท็จจรงิของการทุจริตที่เกิดขึน้ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจาก

การดำเนินงานของระดับบุคคล หรอืเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรอืเกิดจากลักษณะงาน

และการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการ

ต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ แม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม 

แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม 

ชุมชน และประเทศ เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 ดังนั้น เทศบาลเมืองพระประแดงจึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่

กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี ขึน้ เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กร ที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการริ

หารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ 



 3.3 เพื่อเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กรที่มคีวามโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลเมอืงพระประแดง 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ ระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร

ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 

 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผูบ้ริหารทราบ 

 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจง้ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสำนัก/กอง เทศบาลเมอืงพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 มีการจัดทำขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ  

กิจกรรม “การจัดทำขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองพระประแดง” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 

บัญญัติว่า การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การ

ติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 

ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 12 กำหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลาย

ลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 

กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน

ราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด 

 เทศบาลเมืองพระประแดงจึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 

โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง กับ

ปลัดเทศบาลเมืองพระประแดง และหัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทำ

ข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมือง

พระประแดง 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/

ฝ่าย เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 

 3.2 เพื่อให้หน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และ

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ  

 3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย ตาม

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561  



 3.4 เพื่อให้หน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสารและหลักฐาน ของ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับ

สำนัก/กอง/ฝ่าย 

 เทศบาลเมืองพระประแดงได้ทำข้อตกลงผลงานกับผูใ้ต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง

ชัดเจน โดยจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการในระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานตาม

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ

ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการ

ปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด 

พร้อมคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่

ละมิต ิดังนี ้

1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 

3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 

4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5) การอำนวยความสะดวกและการตอสนองความตอ้งการของประชาชน 

6) การพัฒนาความรูแ้ละการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 1.1 ช้ีแจงสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและ

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มธ 0892.4/ว435 ลงวันที่                

11 กุมภาพันธ์ 2558 

 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชีว้ัดใหม้ีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 



  - ศึกษาข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำ

รับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ

ดำเนนิการตามตัวชีว้ัด เป็นต้น 

  - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 

และผู้จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และการมีส่วนร่วมของ

ผูบ้ริหารของหน่วยงานในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว 

 1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตาม

เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนด 

 1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน 

 1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การ

ปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

6. การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 

 

 

 

 

 

 

 



 2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ที่ได้ดำเนินการตาม

อำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

1. ชื่อโครงการ 

 กิจกรรม “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการ

ตรวจสอบ ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองพระประแดง 

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลเมืองพระประแดงให้ความร่วมมอืกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองพระประแดง เนื่องจากเห็น

ความสำคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมือง

พระประแดงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ

ดำเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วย

ตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อำเภอ) แล้วเทศบาลเมืองพระประแดงยังให้ความสำคัญ

กับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจา้หนา้ที่ตรวจสอบภายในทำหนา้ที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มี

แผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 

 การให้ความร่วมมือกับสำนักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบประมาณ

ประจำปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มหีน้าที่ให้คำช้ีแจงและอำนวยความสะดวก

แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้า

หน่วยคลัง ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณี

ที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง. แล้ว แต่ สตง. ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดำเนินการ

ชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผล

วินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ  

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2548 

 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย 

ฝ่ายนิติการและดำเนินการทางวินัย กองวิขาการและแผนงาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ



กฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติ

ราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดำเนินการ

ตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองพระประแดง 

เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจรติ และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริต

แต่อย่างใด 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรอืรับแจ้ง หรอืตรวจสอบพบการทุจริต 

 3.2 เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย จัดทำขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลเมอืงพระประแดง 

6. วิธีดำเนินการ 

 - ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมอืกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมอืงพระประแดง 

 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในกำหนด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใชส้อย และวัสดุ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลเมอืงพระประแดง 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 เทศบาลเมืองพระประแดงมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ

ตรวจสอบพบการทุจริต 

 10.2 เทศบาลเมืองพระประแดงมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ  

มาตรการ “ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวั ด

และนายอำเภอ กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่าง

เคร่งครัดและมีประสทิธิภาพ ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 

 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งในแง่

ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือไม่ หรือ

ตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใส

และสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มหีนา้ที่สำคัญ 

 ดังนั้น เทศบาลเมืองพระประแดงจึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” 

ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ ที่มีหน้าที่

ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มปีระสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์

 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ ที่มีหน้าที่

ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มปีระสิทธิภาพ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองพระประแดง จากหน่วยงาน

ภาครัฐและองค์กรอิสระ อย่างมีประสทิธิภาพ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลเมอืงพระประแดง 

 

 



6. วิธีดำเนินการ 

 ให้ความร่วมมอืกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกับดูแล และองค์กรอิสระ อาทิ 

- การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงนิแผ่นดิน 

- การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี หรือ

คณะทำงาน LPA จังหวัด 

- การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสำนัก/กอง เทศบาลเมอืงพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 เทศบาลเมืองพระประแดงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการ

ของเทศบาลเมืองพระประแดง จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.5.3 ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมี

เรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจ

หน้าที่โดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงการ  

มาตรการ “แต่งตัง้ผู้รับผดิชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยเทศบาลเมืองพระประแดงมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่ง

สามารถยื่นคำร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วย

ตนเอง 

 ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ

เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบเรื่องการรับเรื่อง

ร้องเรียนประจำเทศาลเมืองพระประแดง รวมถึงจัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลเมือง

พระประแดงขึ้น เพื่อดำเนินมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 

เจ้าหนา้ที่รับผดิชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อจัดให้มเีจ้าหนา้ที่ผู้รับผดิชอบ ดำเนนิการรับแจง้เรื่องรอ้งเรียนต่างๆ 

 3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง

ถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบหมายแต่งตัง้เจา้หนา้ที่รับผดิชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลเมอืงพระประแดง 

 



6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 กำหนดผู้รับผดิชอบเรื่องร้องเรียน 

 6.2 จัดทำคู่มอืดำเนนิการเรื่องรอ้งเรียนของเทศบาลเมืองพระประแดง 

 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ จากช่องทางการเรียกร้องต่างๆ ให้เป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาล

เมืองพระประแดงใหผู้้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอก ตลอดจน

บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าว ได้ตรง

กับความตอ้งการ 

  7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลเมืองพระประแดง ตามคู่มือ

ดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศาลเมืองพระประแดง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่

สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ  

 มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา

เจ้าหนา้ที่ของเทศบาลเมอืงพระประแดง ว่าทุจรติและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนด

มาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงาน

ของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภบิาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบาย ของ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการ

ป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อให้

การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ เทศบาลเมืองพระประแดงจึงได้จัดทำ

มาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรอืประชาชนกล่าวหาเจา้หน้าที่

ของเทศบาลเมืองพระประแดงว่าปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนผู้

มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียน แนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนอง

ต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาค

ประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

นอกเหนอือำนาจที่ตนม ีได้อกีทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาใน

เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างของเทศบาลเมืองพระประแดง ยึดมั่นในคุณธรรม

จรยิธรรมที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของภัยจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง

รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 

 



4. เป้าหมาย 

 “เจา้หนา้ที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศกึษาใน

เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจา้งของเทศบาลเมืองพระประแดง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลเมืองพระประแดง ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า

องค์ประกอบความผดิการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 

 6.2 แต่งตัง้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมเีจ้าหนา้ที่ทุจรติและปฏิบัติราชการตาม

อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 6.3 กำหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสขอ้มูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และพัฒนาช่องทางการร้องเรียนใหง้่าย สะดวก และวธิีการคุ้มครองผูใ้ห้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกัน

และสร้างความมั่นใจแก่ผูใ้ห้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

 6.4 แจ้งผลการพิจารณาใหผู้ร้้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดำเนินการ ภายใน 

5 วัน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานกฎหมายและคดี สำนักปลัดเทศบาลเมอืงพระประแดง 

 

 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ตัวชี้วัด 

 ร้อยละของเรื่องรอ้งเรียนของเจา้หนา้ที่ ที่มกีารทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ผลลัพธ ์

 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวังและติดตาม ตรวจสอบ การทำงานของเจ้าหน้าที่    

   

 

  

 



 3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น

ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ  

มาตรการ “จัดใหม้ีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารของเทศบาลเมอืงพระประแดง” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 

กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้าง

และการจดัองค์กร อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ 

 ดังนั้น เทศบาลเมืองพระประแดงจึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่

สำคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อ

สังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่

และเข้าถึงขอ้มูลตามภารกิจหลักของเทศบาลเมืองพระประแดงได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อให้มช่ีองทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 

 3.2 เพื่อให้ประชาชนหรอืผูร้ับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

 3.3 เพื่อให้มช่ีองทางในการรับเรื่องรอ้งเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 พืน้ที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลเมอืงพระประแดง 

 

 



6. วิธีดำเนินการ 

 จัดให้มแีละเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหนา้สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง 

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองพระประแดงร้านค้าชุมขน ตามชุมชน/หมู่บ้าน 

- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์

เคลื่อนที่ 

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำและให้

ประชาชนสืบค้นได้เอง 

- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจำปี 

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การ

จัดแถลงข่าว 

- หนังสือพมิพ์หรอืวิทยุท้องถิ่น 

- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

- รายการ TV 

- รายการทาง Youtube ออนไลน์ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมือง

พระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

 



1. ชื่อโครงการ 

 โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก 

เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง การนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้า

มาใช้ในการดำเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ

การสรุปเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจได้ง่าย ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจำกัดนั้น เป็น

เรื่องที่ตอ้งปูพื้นฐาน สร้างความน่าเชื่อถือและน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ใหส้ามารถ

มองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้น การสร้าง

ความสัมพันธ์กับประชาชน ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาล จึง

จำเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็น

อย่างไรบ้างในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือ

สนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลให้ประขาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อ

ประเภทต่างๆ ได้แก่  สื่ อสิ่ งพิมพ์ , สื่อวิทยุ , โทรทัศน์ , สื่อ  Social Network ผ่านทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ 

 3.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้ และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาล

อย่างถูกต้องและโปร่งใส 

 3.3 เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 

 3.4 เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมใิจในท้องถิ่นของตน 

 3.5 เพื่อนำเสนอผลงาน/โครงการดีเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 

 3.6 เพื่อความสัมพันธ์ที่ดแีละเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล สื่อมวลชน และประชาชน 

 

 



4. เป้าหมาย 

 เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของเทศบาลเมืองพระประแดงให้แก่ประชาชน

โดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง 

 4.1 จัดทำวารสารรายงานประจำปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การดำเนินของเทศบาล 

 4.2จัดทำวารสารแถลงผลงานคณะผูบ้ริหาร 

 4.3 จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มือการให้บริการประชาชน 

 4.4 จัดทำ Presentation นำเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล 

 4.5 จัดทำภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์ 

 4.6 จัดทำคู่มอืสำหรับประชาชน 

 4.7 จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน 

 4.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 

 4.9 จัดทำของที่ระลึก 

 4.10 รถโฆษณาเคลื่อนที่ 

 4.11 ป้ายประชาสัมพันธ์ 

 4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

 4.13 จัดทำ spot 

 4.14 เสียงตามสาย 

 4.15 อื่นๆ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 ในเขตเทศบาลเมอืงพระประแดง 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 เสนออนุมัติโครงการ 



 6.2 ดำเนินการประชุม 

 6.3 มอบหมายงาน/จัดทำการร่วมนำเสนอร่างรูปแบบ 

 6.4 ผลติสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรยีนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล 

 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2561 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 จำนวนเงิน 200,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมอืงพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองพระประแดง ซึ่งออกแบบ

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองพระประแดงเป็นตัวชี้วัด โดย

กำหนดตัวช้ีวัด ดังนี้ 

- ประชาชนได้รับทราบ เข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาล และมีความพึงพอใจในสื่อ

เอกสาร ในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  

 

 

 

 

 

 

 



 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ของ

ประชาชน 

  3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการ

ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมี

ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถ่ิน 

1. ชื่อโครงการ 

 โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีนโยบายในการ     

บูรณาการกระบวนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก

หมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และ

สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไก

สำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลเมือง     

พระประแดงได้ดำเนินการจัดโครงการชุมชนประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 

เพื่อนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองพระประแดง ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2564 

รวมถึงการนำเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลฝนปีถัดไปกองสวัสดิการสังคม 

เทศบาลเมืองพระประแดงจึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจำปี            

พ.ศ. 2561 ขึน้ 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชน

และวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 3.2 เพื่อระดมความคดิเห็นและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผูน้ำชุมชน 

 3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล 

 3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความตอ้งการที่แท้จริงของประชาชน 



 3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริม

ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

 3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จำนวน 9 ชุมชน ในเขตเทศบาล

เมืองพระประแดง สำหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนำมา

บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลเมอืงพระประแดง 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 

 6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 

 6.3 ประสานวทิยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 6.4 จัดประชุมช้ีแจง ทำความเข้าใจ 

 6.5 ดำเนนิการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทำการบันทึกและประมวลผลขอ้มูล 

  6.6 จัดประชุมผู้นำชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กำหนด 

 6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน 

 6.8 จัดทำแผนชุมชนเพื่อส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 6.9 ประเมินผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จำนวน 9 ชุมชน 

ระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน 2561 



8. งบประมาณดำเนินการ 

 จำนวน 90,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมอืงพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 มีขอ้มูลพืน้ฐานชุมชนที่ได้มาตรฐาน สำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

 10.2 ได้รับทราบปัญหาและความตอ้งการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 

 10.3 ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล 

 10.4 ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 

 10.5 ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 

 10.6 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ 

 การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมอืงพระประแดง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เทศบาลเมืองพระประแดง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย

ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง

สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ 

 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวก 

และตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลเมืองพระประแดงจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว

ร้องทุกข์เพื่อไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดรอ้นต่างๆ 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง

ถูกต้อง หรอืนำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเทศบาลเมือง   

พระประแดง 

 3.3 เพื่อเสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่ 

4. เป้าหมาย 

 ให้บริการรับเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ หรือ

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการจะต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ

ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ

คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียที่มีความหลากหลายและมีความ

แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรอืบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ 

ที่อาจจะเกิดขึน้ตามมาได้ 

5. วิธีดำเนินการ 

 5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหนา้ที่ผู้รับผดิชอบรับเรื่องรอ้งเรียน/รอ้งทุกข์ 



 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 5.3 นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตาม

ความจำเป็นและเร่งด่วน 

 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ให้บริการวัน เวลาราชการ  วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย

ช่องทางร้องเรียน/รอ้งทุกข์ ดังนี้ 

 6.1 สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง 

 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-462-5028 ทางโทรสารหมายเลข 02-463-5554 

 6.3 ทางเว็บไซต์ 

 6.4 ทางไปรษณีย์ 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมอืงพระประแดง 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชน

ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองพระประแดง 

 9.2 สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรอ้งเรียน/รอ้งทุกข์ 

 9.3 แจ้งผลการดำเนนิการให้ผู้รอ้งเรียน/รอ้งทุกข์ทราบ ภายใน 15 วัน 

 

 



 3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถร้องเรยีน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

 

1. ชื่อโครงการ 

 มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน (กองการแพทย์) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพระประแดง เป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุขในการ

ให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนทั้งในด้านการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เพื่อมุ่งเน้นให้

ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึง เสมอภาค ตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

 การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนำมาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดี

ยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและ

โปร่งใส 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรอืรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากประชาชน 

 3.2 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการรอ้งเรียน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีช่องทางและกำหนดขัน้ตอนกระบวนการในการรอ้งเรียน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมอืงพระประแดง 

6. วิธีดำเนินการ 

 จัดทำขัน้ตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องรอ้งเรียนจากประชาชน ได้แก่ 

- กล่องรับความคิดเห็น ติดตั้งไว้ ณ  บริเวณจุดให้บริการผู้ป่วย ศูนย์บริการสาธารณสุข 

เทศบาลเมอืงพระประแดง 



- ผ่านเว็บไซต์เทศบาลเมอืงพระประแดง 

- ผ่าน facebook ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมอืงพระประแดง 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมอืงพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง

ร้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ 

 โครงการเทศบาลเมอืงพระประแดงเคลื่อนที่ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เทศบาลเมืองพระประแดงเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย

ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง

สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ 

 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการใหบ้ริการใน

เชิงรุก จึงได้จัดทำโครงการเทศบาลเมืองพระประแดงเคลื่อนที่ เพื่อสำรวจความต้องการของประชาชน

ตามครัวเรือน ว่าต้องการให้เทศบาลดำเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่ง

อยู่ในอำนาจหน้าที่ อาจดำเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่

ประชาชน หรือหากจำเป็นต้องคิดค่าบริการ ก็ให้คิดในอัตราที่ถูกที่สุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อย

ที่สุด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สำนักงาน

เทศบาล ซึ่งอาจเสียค่าใชจ้่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น 

 3.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง

ถูกต้องหรอืนำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 3.3 เพื่อเสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่ 

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 

 นำบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของเทศบาลออกไปให้บริการแก่ประชาชน หมุนเวียนชุมชน

ต่างๆ ในเขตเทศบาลทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 กำหนดให้ออกเทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชนในเขต

เทศบาลเมอืงพระประแดง โดยแบ่งเป็นแต่ละเขต ตามเขตเลือกตั้ง 



6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 จัดทำร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 

 6.2 จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุตามเป้าหมาย 

 6.3 ประสานงานกับทุกกอง/ฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ ที่จะนำไปให้บริการ

แก่ประชาชนในเขตเทศบาลทั้งหมด 

 6.4 กำหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมใน

การประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน) 

 6.5 ประสานงานกับทุกส่วนงาน 

 6.6 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์

เคลื่อนที ่

 6.7 นำกิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 

 6.8 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 กำหนดออกให้เทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน ใน   

เดือนมนีาคม 2561 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 จำนวนเงิน 100,000 บาท   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมอืงพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 มีสถิติจำนวนประชากรทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับ

บริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลเมืองพระประแดง

อย่างทั่วถึง 



 10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น โดยมีเจ้าหน้าที่

ของเทศบาลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดำเนินงานของเทศบาล และความต้องการด้านสาธารณูปโภค

ของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้

ทราบถึงการรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

1. ชื่อโครงการ 

 มาตรการแก้ไขเหตุเดือดรอ้นรำคาญ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพระประแดง เป็นส่วนงานที่มีอำนาจหน้าที่

โดยตรงในการดูแลด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการ

ดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์ อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ

สภาพแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนรำคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมี

หนา้ที่เร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดรอ้นรำคาญนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

 3.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีอยู่เสมอ 

 3.3 เพื่อเป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของเจา้หนา้ที่ 

4. เป้าหมาย 

 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ จากประชาชนในพื้นที่เทศบาล

เมืองพระประแดง 

5. วิธีดำเนินการ 

 5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ 

(เจ้าหนา้ที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดรอ้นรำคาญ 



 5.3 รับแจ้งโดยตรงหรอืรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมอืงพระประแดง 

 5.4 ดำเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนำเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร

พิจารณาสั่งการเจา้หนา้ที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจำเป็นและเร่งด่วน 

 5.5 แจง้ผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ให้บริการในวัน เวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย

ช่องทางร้องเรียน/รอ้งทุกข์ ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมอืงพระประแดง 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เหตุเดือดร้อนรำคาญเป็นประจำทุกเดือน ทำให้เห็น

ว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาส

ให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองพระประแดง 

 9.2สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรำคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุ หรือ

ร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 

 9.3 ออกตรวจพื้นที่และแจง้ผลการดำเนินการให้ผูร้้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ 

 กิจกรรม “รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับทราบ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสำคัญ เพราะการปฏิบัติหน้าที่

ราชการทุกครั้งจะต้องมกีารตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอ้ำนาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับ

ทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่อง

การรอ้งเรียน/รอ้งทุกข์เสร็จแลว้ ให้แจ้งผู้ร้องโดยเร็ว ไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ลดปัญหาการทุจริต 

 3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โดยการนำข้อเสนอแนะจากหน่วย

ตรวจสอบมาปฏิบัติ 

 3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และส่งเสริม

ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการดำเนินการ 

 ผูร้้องเรียน/รอ้งทุกข์ ทุกราย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลเมอืงพระประแดง 

6. วิธีดำเนินการ 

 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ และแจ้งผูร้้องโดยเร็ว ไม่เกิน 15 วันทำการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมอืงพระประแดง 



9. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 การปฏิบัติหนา้ที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

 10.2 ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการรอ้งเรียน/รอ้งทุกข์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  3.3.1 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำ

งบประมาณ 

 

1. ชื่อโครงการ 

 มาตรการแต่งตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงพระประแดง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ

องค์กรจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

 ดังนัน้ เพื่อให้เทศบาลเมอืงพระประแดง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มี

องค์กรในการจัดทำแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลเมืองพระประแดงโดยกองวิชาการและแผนงาน จึง

แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงพระประแดงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ

แสดงความคิดเห็น ในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองพระประแดง และ

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองพระประแดง ให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และ

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมอืงพระประแดงกำหนด ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจรติ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพระประแดง  

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลเมอืงพระประแดง 

 



6. วิธีดำเนินการ 

 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพระประแดงบางตำแหน่งใน

ปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ กำหนด ในวันที่ 16 กันยายน 2561 

เทศบาลจึงต้องดำเนินการคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพระประแดง แทนคณะกรรมการฯ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ภายใน 30 กันยายน 2561 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7(2) 

และข้อ 9 ที่กำหนด 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน 

เทศบาลเมอืงพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 เทศบาลเมืองพระประแดงมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมือง     

พระประแดง เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมือง   

พระประแดง และร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองพระประแดง เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนา

เทศบาลเมืองพระประแดง ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง 

ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจรติ และให้ความสำคัญในการต่อตา้นการทุจริต 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ 

 ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ประจำปี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่

ค่อนข้างใหม่และมีจำนวนหลายฉบับด้วยกัน ทำให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสำคัญของ

การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอำนาจ เทศบาลเมืองพระประแดง

จงึได้จัดทำโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่พบปะประชาชน ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล

ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการกระจาย

อำนาจ การมสี่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

3. วัตถุประสงค ์

 เพื่อใหก้ารบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดำเนินงานประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 อีกทางหนึ่งด้วย 

4. เป้าหมาย 

 ผู้นำองค์กรประชาชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้นำชุมชน 

แพทย์ประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชน

ทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 600 คน 

5. วิธีดำเนินการ 

 5.1 ติดต่อประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 

 5.2 แต่งตั้งคณะทำงาน 

 5.3 วางแผนกำหนดวัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกำหนดตารางการฝึกอบรม 

 5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัตงิบประมาณจากเทศบาลเมอืงพระประแดง 

 5.5 ดำเนนิโครงการตามวัน เวลา ที่กำหนด 

 



6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 จำนวนเงิน 90,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมอืงพระประแดง 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง

ความสำคัญของการกระจายอำนาจ และเป็นการสรา้งทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ 

 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้เพื่อมุ่งเน้นการยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาท้องถิ่นเป็นสำคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชนสร้าง

แผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง ดังความหมายแผนแม่บทชุมชนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทำงานเพื่อ

ต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กำหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน

เงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทำให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิมและวิ่งตามกระแสเงิน ทำให้

ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอง สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง 

ตลอดจนการทำโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อให้

เกิดความร่วมมือ เป็นพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนในปัจจุบัน 

และป้องกันปัญหาที่จะเกิดในอนาคตได้ 

3. วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาส และข้อจำกัดของ

ชุมชน ในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย มีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและ

ครอบคลุม สามารถกำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะ

ตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

4. เป้าหมาย 

 ทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงพระประแดง 

5. วิธีดำเนินการ 

 5.1 ประชุมผู้บริหาร กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน เจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 

 5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยใช้หอกระจายข่าวและ

เสียงตามสายในหมู่บ้าน 

 5.3 ดำเนนิการจัดทำแผนชุมชนของทุกชุมชนตามกำหนดการ 

 5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 จำนวนเงิน 90,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมอืงพระประแดง 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ 

ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชน คนในชุมชนได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและ       

เท่าเทียม ความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝัง

ทัศนคติ ค่านิยมที่ดี ให้กับลูกหลาน สามารถหาแนวร่วมในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของ

ตนเองได้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3.3.2 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

 

1. ชื่อโครงการ 

 มาตรการแต่งตัง้ตัวแทนประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามที่เทศบาลเมืองพระประแดงได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีใน

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภ าค

ประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลเมือง

พระประแดง 

3. วัตถุประสงค ์

 เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลเมือง 

พระประแดงอย่างแข็งขัน สำหรับการทำงานของเทศบาลเมืองพระประแดง ได้มีกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ กำหนดให้ภาคประชาชน และส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มี

ส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาล นั่นคือทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย 

 จำนวนชุมชน 9 ชุมชน 

5. วิธีดำเนินการ 

 5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลเมือง

พระประแดงอย่างแข็งขัน สำหรับการทำงานของเทศบาลเมืองพระประแดง ได้มีกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ กำหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลเมือง   

พระประแดงในหลายๆ ส่วน เช่น ใหต้ัวแทนประชาคมมสี่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการ

พัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการตัวการจ้าง ฯลฯ 

 5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบ ว่าด้วยการพัสดุ 

เพื่อเรียนรู้ทำความเข้าใจระเบียบฯ ต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 



6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ดำเนนิการทุกปีงบประมาณ 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดและส่วนการคลัง เทศบาลเมอืงพระประแดง 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลเมือง

พระประแดง 

 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ และบทบาทในการมีส่วนร่วม และ

ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3.3.3 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

1. ชื่อโครงการ 

 กิจกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองพระประแดง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้องดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติ

ราชการของเทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรอืไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ของเทศบาลเพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติ

การดำเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต่อไป 

 ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3)  และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลเมืองพระประแดงจึงได้จัดทำ

โครงการการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองพระประแดง ประจำปีงบประมาณ 2561 

 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองพระประแดงมีการขับเคลื่อนอย่าง

เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ

การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่กฎหมายกำหนด 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติ

ราชการ 

 3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ของเทศบาลเมืองพระประแดง และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ

เทศบาลเมอืงพระประแดง 

 3.3 เพื่อดำเนนิงานให้เป็นไปตามนโยบายของผูบ้ริหารท้องถิ่นเทศบาลเมอืงพระประแดง 



4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมือง     

พระประแดง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลเมอืงพระประแดง 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 

 6.2 จัดทำโครงการและขออนุมัตโิครงการ 

 6.3 จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ 

 6.4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองพระประแดง (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว435 ลงวันที่ 

11 กุมภาพันธ์ 2558) จำนวน 7 คน ประกอบด้วย 

  (1) ผูแ้ทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน 

  (2) ผูแ้ทนสมาชิกสภาเทศบาล    2 คน 

  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ     2 คน 

  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  (5) หัวหน้าสำนักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  (6) หัวหนา้ฝ่ายบริหารทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  ให้คณะกรรมการฯ ดำเนนิการ ดังนี้ 

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองพระประแดง ตาม

หลักเกณฑ์และวธิีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองพระประแดง ปีละ 2 ครั้ง

เป็นอย่างน้อย แล้วเสนอผลการประเมินให้เทศบาลเมืองพระประแดง

ทราบ เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม 



พัฒนา ขยาย หรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลเมือง          

พระประแดง 

3) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

ของเทศบาลเมืองพระประแดงสำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี 

4) ดำเนนิการเรื่องอื่นๆ ตามที่เทศบาลเมอืงพระประแดงมอบหมาย 

  6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

 6.6 การจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 6.7 การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 

 6.8 จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ ของ

เทศบาลเมอืงพระประแดง พร้อมตัวช้ีวัด 

 6.9 การตดิตามและประเมินผล 

 6.10 การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ และรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ 

ปรับปรุงการดำเนนิการ แก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดเทศบาลเมอืงพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

 

 



1. ชื่อโครงการ 

 มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดขีองเทศบาลเมืองพระประแดง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง

สอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 

1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. การประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 

  ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเมืองพระประแดงให้เกิดความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตำบล/ชุมชน/

หมู่บ้าน และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานในเทศบาลเมืองพระประแดงให้เกิดความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ เสริมสรา้งบทบาทของประชาชน 

 3.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ

เทศบาลเมอืงพระประแดง 

4. เป้าหมาย 

 ผูแ้ทนชุมชน ผูแ้ทนสภาท้องถิ่น ผูท้รงคุณวุฒิ ผูแ้ทนพนักงานเทศบาล 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 เทศบาลเมอืงพระประแดง 



6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 ตัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการในเทศบาลเมืองพระประแดง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 6.3 รางานผลการพิจารณาให้ผูบ้ริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัด เทศบาลเมอืงพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของ

เทศบาลเมืองพระประแดง หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ทำให้เทศบาล

เมืองพระประแดงมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้   



มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

 4.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินกำหนด 

 4.๑.๑ มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล 

โครงการที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

      การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาล

เมืองพระประแดงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก

การดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็น

ส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่

ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้

โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานอีก

ทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำ

แผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ                

ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองพระประแดงเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของทางราชการ 

     3.  วัตถุประสงค์ 

    1. เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน

ควบคุมภายใน พ.ศ.2544  

    2. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านบัญชี และด้าน

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

    3. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ 

คำสั่ง มต ิคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด 

    4. เพื่อตรวจหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 

    5. เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่าง

เหมาะสม   

     4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

   พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน และพนักงานครู ของเทศบาลเมืองพระประแดง 



5. พื้นที่ดำเนินการ 

ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ของสำนักงานเทศบาลเมือง

พระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

6. วิธีดำเนินการ 

1. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

2. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และ 

วิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึง

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และ

ประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงนิ การพัสดุและ 

ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และ

ความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และประหยัด 

4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ 

ทางราชการกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และ

สอดคล้องกับนโยบาย 

5. รายงานผลการตรวจสอบและตดิตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

8. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

ไม่ได้ใชง้บประมาณดำเนนิการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานตรวจสอบภายใน กองคลังเทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

เรื่องของงานมากขึ้น 

2. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงนิลดน้อยลง 

3. การใชท้รัพยากรของสำนัก/กอง/หน่วยงาน ที่มอียู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 

4. ลูกหนี้ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิค้างชำระลดน้อยลง 

………………………………………………….. 



 โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

      ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ.2544 กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ 

รายงานต่อผูก้ำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสบิวันนับ

จากวันสิน้ปีงบประมาณ 

     ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯกำหนด เทศบาลเมือง                     

พระประแดงจึงได้จัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 

เป็นประจำทุกปี 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลเมอืง                   

พระประแดง 

2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีเมอืง                  

พระประแดงทราบตามแบบที่ระเบียบฯกำหนด 

3. เพื่อรายงานการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผูก้ำกับดูแลและ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามกำหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

   ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลเมืองพระประแดง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

6. วิธีดำเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน 

ย่อย 

3. ผูบ้ริหารมหีนังสือแจง้ให้ทุกส่วนราชการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดำเนินการประเมิน

องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 

4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในองค์กร ดำเนนิการ 

รวบรวม เพื่อจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนำเสนอผู้บริหาร 

พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน 

 



7. ระยะเวลาดำเนินงาน 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

8. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

ไม่ได้ใชง้บประมาณดำเนนิการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานตรวจสอบภายใน กองคลังเทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑. บุคลากรมีความรูค้วามเข้าใจการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 

3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

 

………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.๒.๑ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการให้มีการจัดทำ

แผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ

ปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล 

 โครงการที่ 1 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

      ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเครื่องมอืในการบริหารงานในหน่วยงานไม่

ว่าจะเป็นในภาครัฐหรอืเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือ

ลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของ

หน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการ

ควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย 

ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆโดยส่วนใหญ่  จะเน้นไปที่                         

การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ

กำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน   

จึงไม่สามารถสะท้อนภาพให้เป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลหรอืไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็น

ช่องทางรั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วน

หนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ

ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

เทศบาลเมืองพระประแดงพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อใหอ้งค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการ

ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กำหนด

กิจกรรมการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองพระประแดงขึน้ 

๓. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ 

ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลด

ความเสี่ยงหรอืผลเสียหายด้านการเงินหรอืด้านอื่นๆที่อาจมีขึ้น 

2. เพื่อให้มขี้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความ 

มั่นใจแก่ผูบ้ริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

3. เพื่อให้บุคลากรมกีารปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง  

ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 

 



๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

   เพื่อให้การควบคุมภายในเทศบาลเมืองพระประแดงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ

หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงาน

บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

๖. วิธีดำเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะทำงานและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ 

คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6  

2. ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนา

เทศบาลเมอืงพระประแดงเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

3. การรวบรวมผลการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ              

เพื่อสรุปข้อมูล 

4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆใหน้ายกเทศมนตรีเมอืง 

พระประแดงและผู้บริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาดำเนินงาน 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

ไม่ได้ใชง้บประมาณดำเนนิการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกกอง/สำนัก ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑. มีรายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตาม 

กำหนดเวลา 

2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 

3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 

4. มีการจัดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 

5. ระดับความพึงพอใจของผูท้ี่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม 

ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

………………………………………………….. 



โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองพระ

ประแดง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

       ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ.2544 กำหนดให้เทศบาลเมืองพระประแดงในฐานะหน่วยรับการตรวจจัดวางระบบ

ควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความ

เสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล

การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้า

สิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ

ดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้ านประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของการดำเนินงานและใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือ

ลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความ

เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ และมติ

คณะรัฐมนตรี 

 การดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนำความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและ

จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความ

ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กำหนด

มาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

3. วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทำและนำแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการ

ความเสี่ยงไปดำเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยงในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย 

การรั่วไหล การสิน้เปลือง หรอืการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

  2. เพื่อให้การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการ

ความเสี่ยงระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดิน ผูก้ำกับดูแลภายในเวลาที่กำหนด 

  3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

   ทุกส่วนราชการของเทศบาลเมืองพระประแดง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 



6. วิธีดำเนินการ 

 1. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมือง                   

พระประแดง (ระดับองค์การ) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)                    

ให้ทุกส่วนราชการไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผล

ระหว่างปี 

 2. หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองพระประแดงนำแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายใน (แบบ  ปอ.3) ไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กำหนด และรายงานผลการ

ดำเนินการต่อประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในส่วนราชการ (ระดับ

ส่วนย่อย) 

 3. หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองพระประแดงรายงานผลการดำเนินการแผน

ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมอืงพระประแดง 

 4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองพระประแดง

ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามี

ความเพียงพอหรอืไม่ หรอืจะต้องดำเนนิการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

8. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

ไม่ได้ใชง้บประมาณดำเนนิการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานกองคลังของเทศบาลเมืองพระประแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑. ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนำแผนการปรับปรุงการควบคุมายในไปดำเนินการ

บริหารจัดการความเสี่ยง 

2. มีการตดิตามและผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

3. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินผู้กำกับดูแลภายในเวลาที่กำหนด 

 

………………………………………………….. 

 

 



4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ

ตามช่องทางท่ีสามารถดำเนินการได้ 

 4.2.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

โครงการที่ ๑ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับดูแลการ

บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

      การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจ

ขององค์กรจึงมักจะกำหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบ

และข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรอืหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ 

     เทศบาลเมืองพระประแดงจึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 

กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณ 

ธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลเมือง                

พระประแดงเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

     3.  วัตถุประสงค์ 

    1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป

ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

    2. เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ

แต่งตั้งการโอน ย้าย      

    4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

   พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน และพนักงานครู ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

     5. พื้นที่ดำเนินการ 

ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ของสำนักงานเทศบาลเมือง

พระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

     6. วิธีดำเนินการ 

  ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน 

ย้าย 



  -แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงาน

บุคคลในการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลเมืองพระประแดงได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

  -การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.ท.จ.

จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในเทศบาลทราบโดยการประกาศเสียงตามสาย

ภายในหมู่บ้าน 

  -มีการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

  -มีการติดตามประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองพระ

ประแดง 

  -ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ 

รวมถึงการแต่งตัง้ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 

  -การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด)ก่อน 

  -ในการออกคำสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลเมืองพระประแดงออกคำสั่งแต่งตั้งได้ต้อง

ไม่ก่อนวันที่เทศบาลเมืองพระประแดงรับมต ิคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด)   

 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 

  -แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการ

บริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง เทศบาลเมืองพระประแดงได้ดำเนินการตาม

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

  -มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อน

ระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 

  -มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.ท.จ.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนภายในเทศบาลเมืองพระประแดงทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมี

การประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

  -มีขัน้ตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 

  -มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการ

เลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่งเพื่อความโปร่งใส 

  -มีการออกคำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการในการดำเนินการอย่างชัดเจน 

  -ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือ

ตรวจสอบการดำเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 

  -การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) ก่อน 



  -ในการออกคำสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง เทศบาลเมืองพระประแดงออก

คำสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาลเมืองพระประแดงรับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

(ก.ท.จ.จังหวัด)   

 การเลื่อนขั้นเงนิเดือน 

  -แต่งตั้งคณะกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล

บริหารงานบุคคล ในการที่เทศบาลเมืองพระประแดงได้ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย 

ระเบียบ หนังสอืสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

  -มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่

หลักเกณฑ์ใหบุ้คลากรทราบ 

  -มีการแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการกลั่ นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ งานและ

คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ                          

เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา 

เป็นต้น 

  -นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดงออกคำสั่ งการเลื่อนขั้น เงินเดือนตามมติ

คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้

พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

     8. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

ไม่ได้ใชง้บประมาณดำเนนิการ 

     9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดเทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ตัวชี้วัด 

  -กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดย

พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 

 ผลลัพธ์ 

 -ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ

บรรจุ การโอน ย้าย ของเทศบาลเมืองพระประแดง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่าง

ชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ 



………………………………………………….. 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน 

การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

 โครงการที่ ๑ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงนิให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

      การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 

ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีวิธีการทำงานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 

ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้ง

ระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้าง

ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน

มีการทำงานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและ

ภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

     3.  วัตถุประสงค์ 

    1. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

    2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ

ได้ 

    3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

    4. ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง

แก้ไขการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชน

สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

    4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

   ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงพระประแดง 

     5. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

     6. วิธีดำเนินการ   

  จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ                  

รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และดำเนนิการอย่างต่อเนื่อง 



     8. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

ไม่ได้ใชง้บประมาณดำเนินการ 

     9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีการพัฒนาการบริหารด้านเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 

 3. มีการเสริมสรา้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผูร้ับบริการ 

 

………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และ

การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาลเมืองพระประแดง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

         การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหาร

การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ตาม

ระเบียบทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทำใบนำฝาก

เป็นรายรับ จัดทำใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

สำหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดำเนินงาน

ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จงึจำเป็นต้องมีกระบวนขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้

การดำเนินงานเกิดประสทิธิภาพ 

 กองคลัง เทศบาลเมืองพระประแดงจึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้การรับ จ่ายเงินและการ

ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-

รายจ่าย ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

     3.  วัตถุประสงค์ 

     เพื่อให้การรับ จ่ายเงนิของเทศบาลเมืองพระประแดงเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

    4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

   ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงพระประแดง 

     5. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

     6. วิธีดำเนินการ   

  -มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 

  -มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชน

เข้าร่วมเป็นกรรมการ 

  -เปิดโอกาสใหป้ระชาชนสอบถามขอ้สงสัยเกี่ยวกับการรับรายจ่ายเงนิ 

  -สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลเมืองพระประแดงให้ประชาชนทราบทางช่องทาง

ต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 

 



     8. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

ไม่ได้ใชง้บประมาณดำเนนิการ 

     9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  ตัวชี้วัด 

  มีการดำเนินงานตามวิธีการดำเนินงานครบทุกขั้นตอน 

  ผลลัพธ์ 

 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลเมือง

พระประแดงทำใหเ้กิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินของเทศบาลเมืองพระประแดง 

 

………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.3 ส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วน

ร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5)                  

พ.ศ.2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556-2561) เทศบาลเมืองพระประแดงจึงได้

ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการกำหนดใหม้ีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัด

จ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็น

คณะกรรมการในการตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองพระประแดงทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความ

รวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนเทศบาล

เมืองพระประแดงสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น 

เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตอ้งการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ 

     3.  วัตถุประสงค์ 

     1. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 

ของเทศบาลเมืองพระประแดง 

  2. เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลเมืองพระ

ประแดงใหเ้กิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

    4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

   ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงพระประแดง 

     5. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

     6. วิธีดำเนินการ   

  1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการจัดซือ้จัดจา้ง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 

  2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 มไิด้กำหนดให้

มีการแต่งตัง้ใหม้ีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการแต่เทศบาลเมืองพระประแดงให้ความสำคัญในการมี



ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่

ต้องร่วมรับผดิหากเกิดความเสียหาย 

  3. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ ง 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

และตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 

     7. ระยะเวลาดำเนินงาน 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 

     8. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

ไม่ได้ใชง้บประมาณดำเนนิการ 

     9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานพัสดุ  กองคลั งเทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  การจัดซือ้จัดจ้างของเทศบาลเมืองพระประแดงมีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน

ร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

 

………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

         การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มี

ความสำคัญที่จะให้บริหารสัญญาใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้

ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ตามข้อบั งคับ อ.อ.ป.ว่าด้วยการพัสดุ              

พ.ศ.2548 รวมถึงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                   

และเข้าใจเงื่อนไขข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อน

หรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่

แล้ว อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง 

อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 

 เทศบาลเมืองพระประแดงเห็นถึงความสำคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการ

จ้าง ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพื่อความโปร่งใส 

จึงได้จัดโครงการอบรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมี

ความรู ้ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

     3.  วัตถุประสงค์ 

     เพื่อใหผู้ป้ฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจา้ง ทำหน้าที่ตรวจ

งานจา้งอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรอืระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

    4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

   คณะกรรมการตรวจการจ้างเทศบาลเมืองพระประแดง 

     5. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

     6. วิธีดำเนินการ   

  1. เสนอโครงการใหผู้บ้ริหารอนุมัติ 

  2. จัดอบรมใหค้วามรูแ้ก่คณะกรรมการตรวจการจา้ง 

  3. ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจจ้างให้เข้าร่วมอบรม 

     7. ระยะเวลาดำเนินงาน 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 

     8. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

ไม่ได้ใชง้บประมาณดำเนนิการ 



     9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานพัสดุ  กองคลั ง เทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  คณะกรรมการตรวจการจ้างทำหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับ

ข้อบังคับหรอืระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 

 4.3.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 

โครงการที่ ๑ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และ

สมาชิกสภาท้องถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

      ในการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองพระประแดงมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง 

เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจาก

ประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็น

ประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย 

ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม

เสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ 

เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  โดยเฉพาะผู้บริหาร

ท้องถิ่นต้องตกเป็นผูก้ระทำผดิกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำ

ให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้การ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง

แท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจำเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ 

ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย คำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือถูก

ตรวจสอบ 

ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพระประแดงเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ินมีความรู้ความเข้าใจมิใหด้ำเนินกิจการที่เป็นการ

ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ

สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 

103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ                         

กองวิชาการและแผนงาน จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร 

และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 



     3.  วัตถุประสงค์ 

        1. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพระประแดงเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

        2. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพระประแดงมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สนิ 

                 3. เพื่อให้ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมอืงพระประแดงมีความรู้ความเข้าใจมิได้ให้

ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100แห่ง

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

       4. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพระประแดงมีความรู้ความเข้าใจใน                    

แนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ  

    4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

   ผูบ้ริหารเทศบาลเมอืงพระประแดง และสมาชิกสภาเทศบาลเมอืงพระประแดง 

     5. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

     6. วิธีดำเนินการ 

  1. จัดทำโครงการ/แผนงาน 

  2. ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภา

เทศบาลเข้ารับการอบรม 

  3. อบรมให้ความรูโ้ดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 

  4. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนนิโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

     8. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

  30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

     9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพระประแดงได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 



 2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพระประแดงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สนิ 

 3. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพระประแดงมีความรู้ความเข้าใจมิให้

ดำเนินการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100                   

แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

 4. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพระประแดงมีความรู้ความเข้าใจ                     

แนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  

………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพสมาชกิสภาท้องถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ

พร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้

การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่เทศบาลเมอืงพระประแดงได้ดำเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภา

ท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนา

ตนเองและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล 

      ดังนั้น เทศบาลเมืองพระประแดงจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการ

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมา

พัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมคีวามเจรญิก้าวหน้า 

     3.  วัตถุประสงค์ 

        1. เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ

เข้าใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ 

                 2. เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไป

ตามระเบียบ กฎหมาย 

       3. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

    4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

   ผูบ้ริหารเทศบาลเมอืงพระประแดง และสมาชิกสภาเทศบาลเมอืงพระประแดง 

     5. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

     6. วิธีดำเนินการ 

  1. ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลเมืองพระ

ประแดงและหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือ

ร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 

  2. เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสนอ

ผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดำเนินการจัด

ฝกึอบรมเองโดยสำนัก/กองงานที่รับผดิชอบ 



          3. แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรม

เสนอประธานสภา โดยผ่านนายกเทศมนตรีเมอืงพระประแดง 

                   4. ฝ่ายบริหารงานบุคคลดำเนินการประเมินผลฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น                   

และรายงานเสนอนายกเทศมนตรีเมอืงพระประแดง 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

     8. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

  30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

     9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดเทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 สมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลเมอืงพระประแดงได้รับการฝกึอบรมและศกึษาดูงาน 

  

        ………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

ตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

 โครงการที่ ๑ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

       การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย

บริหาร เป็นกลไกสำคัญที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร                   

ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ ในการดำเนินงาน  มี

งบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่างๆ 

ของเทศบาลเมืองพระประแดงให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา

ร่วมกัน นอกจากจะทำให้เทศบาลเมืองพระประแดงมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและ                      

มีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลเมือง                

พระประแดงและลดการทุจรติ 

 เทศบาลเมืองพระประแดงจึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท

ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการ

เป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานของเทศบาลเมือง                

พระประแดงเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการ

ทุจรติได้ 

     3.  วัตถุประสงค์ 

         1. เพื่อเป็นกลไกสำหรับการตรวจสอบ ตดิตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่าย

บริหาร 

  2. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

  3. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หนา้ที่ของตนเองมากขึ้น 

    4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

   ผูบ้ริหารเทศบาลเมอืงพระประแดง และสมาชิกสภาเทศบาลเมอืงพระประแดง 

     5. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

     6. วิธีดำเนินการ 

  1. จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการ

ประชุม 



  2. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เช่น 

การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม 

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

  3. สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลเมือง

พระประแดง 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

     8. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

  ไม่ได้ใชง้บประมาณดำเนนิการ 

     9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย

บริหาร 

 2. การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  

   ………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลเมือง                 

พระประแดง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

       การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับ

หลายองค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่าย

สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องทำหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตย

และการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการ

กระจายอำนาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตำบลและตอบสนองของประชาชน ตลอดจนมีการ

ถ่วงดุจอำนาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่สำคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอ

แก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองพระประแดง 

 เทศบาลเมืองพระประแดงเล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับ

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิก                 

สภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อำนาจ

หรอืปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 

     3.  วัตถุประสงค์ 

         1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพระประแดง มีบทบาทในการ

ปฏิบัติงาน และการมสี่วนร่วมในการทำงาน 

  2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

  3. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชน 

    4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

   ผูบ้ริหารเทศบาลเมอืงพระประแดง และสมาชิกสภาเทศบาลเมอืงพระประแดง 

     5. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

     6. วิธีดำเนินการ 

  1. แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพระประแดงเป็นคณะกรรมการร่วมในการ

ปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น  

  - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติภารกิจถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแร่ เพื่อร่วมติดตามและตรวจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษในการประกอบกิจการตาม 

พ.ร.บ.แร่ จำนวน 11 คน 



  -แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 

จำนวน 2 คน 

  -แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จำนวน 22 คน 

  -แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 3 ศูนย์ รวม 6 คน 

  2. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพระประแดงได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นำ

ข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพระประแดง เพื่อทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่

ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

     8. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

  ไม่ได้ใชง้บประมาณดำเนนิการ 

     9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 การพัฒนาเทศบาลเมืองพระประแดงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 

   ………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน

การทุจริต 

 4.4.๑ ส่งเสรมิให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

โครงการที่ ๑ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

      คอร์รัปช่ัน หมายถึง การใช้ตำแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ

ผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษา

ผลประโยชน์ของส่วนร่วม หากใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทำการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

หรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทำคอร์รัปช่ันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในวงการราชการ 

      พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและ        

ธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี              

ธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดิน

ของรัฐบาล 

     3.  วัตถุประสงค์ 

        สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

    4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

   คณะกรรมการชุมชนหรอืตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองพระประแดง 

     5. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

     6. วิธีดำเนินการ 

  1. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการ

คอร์รัปช่ัน 

  2. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการ

คอร์รัปช่ันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     7. ระยะเวลาดำเนินงาน 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

     8. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

  ไม่ได้ใชง้บประมาณดำเนนิการ 



     9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปช่ันและสามารถ

ตรวจสอบการคอร์รัปชั่นได้ 

 2. มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการ

คอร์รัปช่ันในระดับเทศบาล 

   

   ………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

       พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  13) พ.ศ.2552 

กำหนดให้เทศบาลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำ

งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสาร ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่า

ด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี พ.ศ.2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง 

และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปช่ันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการ

ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติซึ่งเทศบาลเมืองพระประแดงมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่น

ให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค

ประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น 

ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบ

หลายๆด้านในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีคอยสนับสนุนและร่วมมือกัน

พัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะเครอืข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน ซึ่งเป็นการ

เปิดโอกายให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่าย

ร่วมกับเทศบาลเมืองพระประแดงในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ 

และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในท้องถิ่น 

 เทศบาลเมืองพระประแดงพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น 

จึงได้จัดทำมาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการดำเนินงานของเครอืข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มคีวามเข้มแข็ง 

     3.  วัตถุประสงค์ 

        1. เพื่อสร้างแกนนำ แนวร่วมและเครอืข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 

                  2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหา

การทุจริต 

        3. เพื่อให้เกิดความร่วมมอืร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพืน้ที่เทศบาล 

    4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

       ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศกึษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลเมือง

พระประแดง เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาล 



     5. พื้นที่ดำเนินการ 

ในเขตพืน้ที่เทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

     6. วิธีดำเนินการ 

  1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็น

เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตเทศบาล 

  2. จัดทำฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก

แห่งบริเวณใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

  3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของ

เทศบาลเมืองพระประแดงในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ                

ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 

  4. ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อ

ป้องกันการทุจริต 

           5. ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองพระประแดงกับบุคคล 

องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

     7. ระยะเวลาดำเนินงาน 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

     8. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

  ไม่ได้ใชง้บประมาณดำเนนิการ 

     9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. ทำให้เกิดแกนนำ แนวร่วมและเครอืข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 

 2. ทำให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการ

ทุจรติ 

     3. ทำให้เกิดความร่วมมอืใจในการป้องกันการทุจริตในพืน้ที่เทศบาลเมอืงพระประแดง 

   

  

………………………………………………….. 

 

 



4.4.2 บูรณการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

โครงการที่ ๑ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณพีบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

      ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 

จำเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วม

เป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องกันการปราบปรามการทุจริต ในรูปแบบ

การกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันและมีส่วนร่วมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติ 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 

2. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

     4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

   ประชาชนในเขตพืน้ที่เทศบาลเมอืงพระประแดง 

     5. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานเทศบาลเมอืงพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

     6. วิธีดำเนินการ 

  1. ขออนุมัตจิัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 

  2. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณต่างๆ 

  3. จัดเจ้าหนา้ที่รับผดิชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 

  4. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

  5. เสนอผูบ้ริหารพิจารณาสั่งการ 

  6. ดำเนนิการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการรอ้งเรียน 

     7. ระยะเวลาดำเนินงาน 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

     8. งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการ 

  ไม่ได้ใชง้บประมาณดำเนนิการ 

     9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 



๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 

 2. นำเรื่องที่ได้รับการรอ้งเรียนไปดำเนนิการปรับปรุงแก้ไข 

   

   ………………………………………………….. 



 
 

การประเมินผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 สำนักงาน ป.ป.ช.ได้จัดทำหลักเกณฑ์การให้คะแนนการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนน 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รวม 45 คะแนน 

1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย

บริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

1.1.2 สร้างจิตสำนักและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1.1.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์

หรอืการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1.2.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1.2.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

1.3.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1.3.3 สร้างจิตสำนักและความตระหนักใหม้ีจติสาธารณะ 
 

15 คะแนน 

 

 

5 คะแนน 

 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

 

15 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

15 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต รวม 70 คะแนน 

2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจรติของผู้บริหาร 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ

บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงนิเดือน และการมอบหมายงาน 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงนิ งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชป้ระโยชน์

ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 

5 คะแนน 

20 คะแนน 

10 คะแนน 

 

5 คะแนน 



 
 

กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนน 

๒.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง

พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี 

2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.3.2 มกีารกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัต ิปฏิบัติราชการแทน

หรอืการดำเนินการอื่นใดของผู้มอีำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.4 การเชิดชูเกรยีติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตน

ให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มคีวามซื่อสัตย์ สุจรติ มีคุณธรรม จรยิธรรม 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลอืกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

2.4.3 ยกย่องเชดิชูเกียรติที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2.5 มาตรการจัดการในกรณไีด้ทราบ หรอืรับแจ้ง หรอืตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 ขอ้ตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการดว้ยความซื่อสัตย์ สุจรติ             

มีคุณธรรม จรยิธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.5.2 มกีารใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอที่ได้ดำเนินการตามอำนาจ

หนา้ที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.5.3 ดำเนินการให้มีเจา้หน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมเีรื่อง

ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่

โดยมิชอบ  

5 คะแนน 

 

10 คะแนน 

 

5 คะแนน 

 

 

5 คะแนน 

 

15 คะแนน 

 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

20 คะแนน 

10 คะแนน 

 

5 คะแนน 

 

5 คะแนน 

 

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวม 40 คะแนน 

3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอำนวยความสะดวกแก่

ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1 จัดใหม้ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

3.1.2 มกีารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงนิ การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องเผยแพร่ใหป้ระชาชนราบและตรวจสอบได้ 

 

15 คะแนน 

 

 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

 

 



 
 

กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนน 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับ

การมสี่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ

ประชาชน 

 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจ

หนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความ

เป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

3.2.2 มช่ีองทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึง

การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 ดำเนินการให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดทำงบประมาณ 

3.3.2 ดำเนินการใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5 คะแนน 

 

15 คะแนน 

 

5 คะแนน 

 

 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

 

10 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวม 45 คะแนน 

4.1 การจัดวางระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 

 4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 

4.1.2 มกีารจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาร

ราชการตามช่องทางท่ีสามารถดำเนินการได้ 

 4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ

การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-

การจ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

4.3 การส่งเสรมิบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 

 4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มคีวามรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ

หนา้ที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มบีทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

 

 

10 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

15 คะแนน 

 

5 คะแนน 

 

5 คะแนน 

 

5 คะแนน 

10 คะแนน 

5 คะแนน 

 

5 คะแนน 

 



 
 

กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนน 

4.4 การเสรมิพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน

เพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มกีารดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

10 คะแนน 

 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

รวมคะแนนทั้งสิ้น จำนวน 200 คะแนน 

 ทั้งนีใ้ห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Repot: SAR)               

ตามแบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเองการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์การปกครอง    

ส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ผลการประเมนิ 

.................... 

(คะแนนที่ได้) 

200 

(คะแนนเต็ม) 

แบบฟอร์มการประเมนิตนเอง (Self Assessment Repot: SAR)  

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน               

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 กรุงเทพมหานคร     เมืองพัทยา 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัด……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เทศบาล…เมืองพระประแดง…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 องค์การบริหารส่วนตำบล…………………………………………………………………………………….………………………………………… 

2.สถานที่ตั้งสำนักงาน/ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เลขที่....1.......หมู่ที่.....-.......ถนน....พระยาพายัพพิริยะกิจ........ตำบล....ตลาด......อำเภอ....พระประแดง…… 

จังหวัด....สมุทรปราการ....รหัสไปรษณีย์...10130....โทรศัพท์...02-462-5028...โทรสาร...02-463-

5554..... 

เว็ปไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น......www.phrapradaeng.org……………………………………………………………… 

3.จำนวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น……….9,663…….คน แยกเป็นชาย.....4,585…..คน  

แยกเป็นหญิง...5,078…คน จำนวนครัวเรือน.....2,179,.....ครัวเรอืน (ข้อมูลงานทะเบียนมกราคม 2561) 

4.พื้นที่รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน…..0.6115….ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจำนวน....9....หมู่บ้าน/

ชุมชน) 

5.รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 -รายได้ไม่รวมเงนิอุดหนุน....71,996,737.55.....บาท 

 -รายได้จากเงนิอุดหนุน....129,001,896.94.....บาท 

6.รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559....170,698,935.44.....บาท 

7.พนักงานท้องถิ่น/ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้งหมดจำนวน....137.....คน แยกเป็นพนักงาน

เทศบาล.....34…..คน ลูกจ้างประจำ จำนวน.....16…..คน... พนักงานจ้างที่ไป จำนวน......76....คน พนักงานจา้ง

ตามภารกิจ จำนวน....11.....คน  

8.สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้งหมดจำนวน....17.....คน 

 

 

 

 



 
 

9.ผลการประเมินตนเอง  
มติท่ีิ1 

คะแนน 
มติท่ีิ2 

คะแนน 

มติท่ีิ3 

คะแนน 

มติท่ีิ4 

คะแนน 

รวม 

คะแนน 

รายละเอยีดปรากฏตามส่วนที่ 2 แบบประเมินตนเองเพื่อสอบทานข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทจุริต 

10.ชื่อผู้ประสานงาน....นางสาวสุกาญจนา อาจวงษา......................................................................... 

ตำแหน่ง.......นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ..............................................................  

สถานที่ติดต่อ......เลขที่1 ช้ัน 3 กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักงานเทศบาล      

เมืองพระประแดง ถนนพระยาพายัพพิรยิะกิจ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

โทรศัพท.์.....02-462-5028 ต่อ 120 โทรสาร......02-463-55554........ 

โทรศัพท์มือถอื...063-360-6611.....E-mail…zuzuzaza2532@gmail.com…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 2 แบบประเมนิผลตนเองเพื่อสอบทานข้อมูลทางการจัดทำแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 

โปรดกรอกชื่อมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทำเคร่ืองหมายในช่องที่เห็น

ว่ามาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรมมีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การดำเนินงานมีลักษณะครอบคลุมสาระสำคัญตามหัวข้อนั้นๆพร้อมทั้งทำ

เคร่ืองหมายในช่องประเมินตนเองว่ามีระดับคะแนนเท่าไหร่ และครอบคลุมสาระสำคัญกี่ข้อ 

มติท่ีิ 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต รวม 45 คะแนน 

1.1 การสร้างจติสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมอืงฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมอืงฝ่ายสภาท้องถิ่น  

และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ ประเมนิตนเอง 

1.1.1สร้างจติสำนึกและความตระหนักในการ

ปฏิบัตริาชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิน่ 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

1)ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่อย่างไม่ขาดตก

บกพร่องตรงไปตรงมา 

2)มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิงานทุกขั้นตอน 

3)ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสมัฤทธิข์องงาน มมีาตรฐาน 

โปร่งใสและตรวจสอบได ้

4)ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และสรา้งความภาคภมูิใจ

ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติแก่บุคลากรใน

องค์กร 

5)ส่งเสรมิคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการ

ทำงานใหแ้ก่เจ้าหน้าที ่

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน (5ข้อ) 

 4 คะแนน (4ข้อ) 

 3 คะแนน (3ข้อ) 

 2 คะแนน (2ข้อ) 

 1 คะแนน (1ข้อ) 

 0 คะแนน (ไม่มี) 

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสำคัญข้อใดเลย) 

 

1.1.2สร้างจติสำนึกและความตระหนักในการ

ประพฤตติามประมวลจริยธรรม  

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................ 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

1)กำหนด หรือพัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทาง

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีการประกาศ

เผยแพร่แก่สาธารณชน 

2)ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักฐานทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน (2ข้อ) 

 3 คะแนน (1ข้อ) 

 0 คะแนน (ไม่มี) 

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสำคัญข้อใดเลย) 

1.1.3สร้างจติสำนึกและความตระหนักท่ีจะไม่

กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ

การมีผลประโยชน์ทับซอ้น 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

1)มีการวเิคราะหค์วามเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานที่

อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของตำแหน่งต่างๆ  

2)มีการให้ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 3)เปิดโอกาสให้บุคลากรในองคก์ารมี่วนร่วมในการ

พัฒนาและปรับปรุงนโยบาย และกระบวนการจัดการ

ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

4)มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือ

ระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 

5)มีการจัดทำคูม่ือเกี่ยวกับกาปฏบิัติงานเพื่อป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

6)มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนต่อสาธารณชน 

7)มีการใชแ้อปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. เป็นเคร่ืองมือ

ในการเสรมิสร้างองคค์วามรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อนในองคก์ร โดยส่งเสรมิให้บุคลากรทดสอบเพื่อวัดความ

เข้าใจในแอปพลิเคชัน เพื่อให้เกดิความตระหนักในการ

ดำรงตนตามกรอบของกฎหมาย 

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน (7ข้อ) 

 4 คะแนน (5-6ข้อ) 

 3 คะแนน (3-4ข้อ) 

 2 คะแนน (2ข้อ) 

 1 คะแนน (1ข้อ 

 0 คะแนน (ไม่มี) 

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสำคัญข้อใดเลย) 

 



 
 

1.2 การสร้างจติสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ ประเมนิตนเอง 

1.2.1สร้างจติสำนึกและความตระหนักในการ

ต่อต้านการทุจริต 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

เสรสิรา้งค่านิยมต่อต้านการทุจรติให้แก่ภาคประชาชน 

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน  

(มีโครงการ) 

 0 คะแนน  

(ไม่มีโครงการ) 

 

1.2.2สร้างจติสำนึกและความตระหนักในการ

รักษาประโยชน์สาธารณะ 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

1)สอดแทรกแนวคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ

ประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ประชาชน 

2)พัฒนาสำนึกสาธารณะให้ประชาชนรักษาสาธารณะ

ประโยชน์และสาธารณูปโภคของชชุน 

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน (2ข้อ) 

 3 คะแนน (1ข้อ) 

 0 คะแนน (ไม่มี) 

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสำคัญข้อใดเลย) 

1.2.3สร้างจติสำนึกและความตระหนักในการ

ปฏิบัตตินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

ส่งเสรมิให้ประชาชนใชห้ลักเศรษฐกิจพอเพียงใน

ชีวติประจำวัน 

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน  

(มีโครงการ) 

 0 คะแนน  

(ไม่มีโครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

1.3 การสร้างจติสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ ประเมนิตนเอง 

1.3.1สร้างจติสำนึกและความตระหนักในความ

ซื่อสัตย์สุจริต 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

๑)ส่งเสรสิรา้งให้มกีารนำหลกัสูตรลูกเสือช่อสะอาดไป

ใชใ้นสถานศึกษาสงักัดขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นหรือ

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้การอุดหนุน 

2)นำหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสรา้งจิตสำนึกความ 

ซื่อสัตย์ หรือหลักสูตรโตไม่โกงมาปรบัใช้ในศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กหรือสถานศกึษาในสังกัดขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นหรือที่องคก์รปกครองส่วนถิ่นให้การอุดหนุน 

3)ค่ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถปุระสงค์

เพื่อสรา้งจิตสำนึกและความตระหนกัในความซื่อสัตย์  

และจิตสำนกึสาธารณะ 

 

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน (2-3ข้อ) 

 3 คะแนน (1ข้อ) 

 0 คะแนน (ไม่มี) 

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสำคัญข้อใดเลย) 

 

 

1.3.2สร้างจติสำนึกและความตระหนักในต่อต้าน

การสุจริต 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

๑)ส่งเสรสิรา้งให้มกีารนำแนวทางการจัดกิจกรรมเสรมิ

สูตรเพื่อสร้างความตระหนักรู้และมีสว่นร่วมในกรป้องกัน

การทุจรติสำหรับนักเรียน นักศึกษา และสาระการเรียนรู้ 

เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ

ปราบปรามกาทุจริต ในหลกัสูตร ปวช. 2556 หมวดวิชา

ทักษะชีวติ กลุ่มวิชาสงัคมศึกษา และ ปวส. 2557 หมวด

วิชาทักษะชีวติ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์(จัดทำโดยสำนักงาน 

ป.ป.ช. สอศ. และ สช.) มาปรับใชส้ถานศึกษาสงักัดของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นใหก้ารอุดหนุน 

2)โครงการอื่นๆ ที่มีวตัถุประสงคส์รา้งจิตสำนึกและ

ความตระหนกัในการต่อต้านการทุจรติ 

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน (1-2ข้อ) 

 0 คะแนน (ไม่มี) 

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสำคัญข้อใดเลย) 

 

 

1.3.3สร้างจติสำนึกและความตระหนักให้มีจติ

สาธารณะ 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

สรา้งจิตสำนึกและความตระหนกัให้มีจติสาธารณะด้วย

วิธีอื่นใดตามที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นกำหนดขึน้  

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน  

(ไม่มีโครงการ) 

 0 คะแนน  

(ไม่มีโครงการ) 

 

 

                 

 

                                                    รวมคะแนน มิติที่ 1  

 

 
 

 



 
 

มติท่ีิ 2 การบริหารราชการเพื่อปอ้งกันการทุจริต รวม 70 คะแนน 

2.1 การแสดงเจตจำนงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (5 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ ประเมนิตนเอง 

2.1 การแสดงเจตจำนงทางการเมอืงในการ

ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

1)ผู้บริหารมีการแสดงเจตจำนงวา่จะบริหารงานด้วย

ความซื่อสตัย์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน  

2)ผูบ้รหิารมีการกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน 

หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม

และความโปร่งใส 

3)ผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณและผลการ

ดำเนินงาน ตามแผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจรติ 

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน (3ข้อ) 

 3 คะแนน (2ข้อ) 

 1 คะแนน (1ข้อ) 

 0 คะแนน (ไม่มี) 

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสำคัญข้อใดเลย) 

 

 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการ (20 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ ประเมนิตนเอง 

2.๒.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ 

แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลือ่นตำแหน่ง/เงินเดอืนและ

การมอบหมายงาน 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

1)ผู้บริหารมีการกำหนดแนวทางการบรหิารงานบุคคล

ตามกฎหมาย 

2)มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและนำเสนอ

ความเหน็ต่อผู้บริหารเพื่อประกอบการบรหิารให้เกิดการ

บรหิารงานที่โปร่งใส 

3)มีมาตรการป้องกันแนวทางการไดรั้บการร้องขอ/สั่ง

การด้วยวาจาของผู้บังคับบญัชาเขาให้ทำงานส่วนตัวที่มิใช่

งานราชการ 

4)กำหนดระเบียบ/แนวทางการปฏิบัติให้บุคลากรเสนอ

ความเหน็เป็นสายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณา

ของผู้บังคับบัญชาในกรณีที่ได้รับคำสัง่/นโยบายที่ไม่เป็นไป

ตามระเบียบ กฎหมาย และไม่เป็นธรรม 

5)กำหนดแนวทางการปฏิบตัิในการทำงาน การเลื่อนขัน้

เงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง และการมอบหมายงาน อย่าง

เป็นธรรม 

ระดับคะแนน 

 10 คะแนน (5ข้อ) 

 8 คะแนน (4ข้อ) 

 6 คะแนน (3ข้อ) 

 4 คะแนน (2ข้อ) 

 2 คะแนน (1ข้อ) 

 0 คะแนน (ไม่มี) 

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสำคัญข้อใดเลย) 

 

2.๒.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน

งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน

ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยดึถือและปฏิบัติ 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ กฎเกณฑ์ท่ี

เก่ียวข้องอย่างเคร่งครดั 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

1)มีมาตรการป้องกนัการใชจ้่ายงบประมาณที่ไม่สมควร 

ผิดวัตถุประสงค์ ไมม่ีประสิทธิภาพ 

2)มีมาตรการป้องกันในการเอื้อประโยชน์ธุรกิจของตน/

พวกพ้อง 

3)การวิเคราะห์ผลการจัดซือ้จัดจา้ง และนำผลการ 

วิเคราะห์นำเสนอผู้บริหารเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซือ้

ในปีงบประมาณถัดไป 

4)การเปิดเผยข้อมูลจัดซือ้-จัดจ้างรายโครงการให้ 

สาธารณชนทราบผ่านเว็บไซต์หรือสือ่ช่องทางอื่นๆ 

 

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน (5ข้อ) 

 4 คะแนน (3ข้อ) 

 3 คะแนน (2ข้อ) 

 2 คะแนน (1ข้อ) 

 0 คะแนน (ไม่มี) 

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสำคัญข้อใดเลย) 

 



 
 

รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ ประเมนิตนเอง 

2.๒.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการ

สาธารณะ/บริการประชาชน เพือ่ให้เกิดความพึง

พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่

เลือกปฏบิัติ 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

1)จัดทำแนวทาง หรือคูม่ือ หรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน 

2)รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐาน

การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานต่อสาธารณชน 

3)ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างยุติธรรมเสมอภาค 

4)นำเทคโนโลยมีาพัฒนาการปฏบิัติงาน ให้โปร่งใส มี

ประสิทธิภาพ 

5)แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบรกิาร อย่างชัดจน 

6)มีการประเมินความพงึพอใจต่อคุณภาพการให้บรกิาร 

และนำมาปรับปรุงการให้บรกิาร 

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน (5-6ข้อ) 

 4 คะแนน (4ข้อ) 

 3 คะแนน (3ข้อ) 

 2 คะแนน (2ข้อ) 

 1 คะแนน (1ข้อ) 

 0 คะแนน (ไม่มี) 

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสำคัญข้อใดเลย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงท่ีดี (10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ ประเมนิตนเอง 

2.3.1 มกีารจัดทำแผนภูมขิั้นตอนและระยะเวลา

การดำเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดท่ีเกีย่วข้องในแต่ละขัน้ตอน เปิดเผย 

ณ ท่ีทำการและในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

1)การเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลา

ให้บรกิารอย่างชัดเจน 

2)การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธแีละมาตรฐานการให้บรกิาร 

3)จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวธิีการและมาตรฐานที่

ใชใ้ห้บรกิาร 

 

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน (3ข้อ) 

 4 คะแนน (2ข้อ) 

 3 คะแนน (1ข้อ) 

 0 คะแนน (ไม่มี) 

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสำคัญข้อใดเลย) 

 

2.3.2 มกีารกระจายอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับ

การสั่ง อนุญาต อนุมัต ิปฏิบัตริาชการแทนหรือ

การดำเนินการอื่นใดของผู้มอีำนาจในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

ให้ข้อมูลหนา้ที่ความรับผิดชอบและผู้รับผดิชอบอย่าง

ชัดเจน  

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน  

(ไม่มีโครงการ) 

 0 คะแนน  

(ไม่มีโครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัตตินให้เป็นท่ีประจักษ์ (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ ประเมนิตนเอง 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรตหิน่วยงาน/บุคคลที่มี

ความซื่อสัตย์ สุจริต มคีุณธรรม จริยธรรม

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

โครงการ/กิจกรรมยกย่องบุคคลทีม่ีความซื่อสัตย์สุจริต

มีคุณธรรม 

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน  

(ไม่มีโครงการ) 

 0 คะแนน  

(ไม่มีโครงการ) 

2.4.2 ยกย่องเชิดชเูกียรตหิน่วยงาน/บุคคลให้มี

ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

โครงการ/กิจกรรมยกย่องหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความ

ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน  

(ไม่มีโครงการ) 

 0 คะแนน  

(ไม่มีโครงการ) 

2.4.3 ยกย่องเชิดชเูกียรตบิุคคลท่ีดำรงตนตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

โครงการ/กิจกรรมยกย่องบุคคลทีด่ำรงตำตนเองตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน  

(ไม่มีโครงการ) 

 0 คะแนน  

(ไม่มีโครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณไีด้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต (20 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ ประเมนิตนเอง 

2.5.1 ข้อตกลงระหว่างบุคคลในองค์กรให้ปฏิบัติ

หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มคีุณธรรม 

จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการ

บ้านเมอืงท่ีด ี

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

1)มีให้มีการเรียกรับคืนเงินพเิศษ เร่ียไร ของรับบริจาค 

หรือร้องขอให้ผู้ใช้บรกิารพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึง 

ร้องของสิ่งอำนวยความสะดวกหรือประโยชน์อื่นใด  

เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอำนาจหน้าที ่

2)มีให้เจ้าหนา้ที่ที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือก

ปฏิบัติต่อผู้ใช้บรกิารบางคนเนื่องจากมีความสมัพันธ์

ส่วนตัว 

3)มีให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหนา้ที่อย่างไม่เป็นธรรมหรือมี

การความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่บคุคลอื่นเพื่อประโยชน์

ตอบแทนสำหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 

ระดับคะแนน 

 10 คะแนน (3ข้อ) 

 8 คะแนน (2ข้อ) 

 6 คะแนน (1ข้อ) 

 0 คะแนน (ไม่มี) 

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสำคัญข้อใดเลย) 

 

2.5.2 มกีารให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ

จังหวัด อำเภอท่ีได้ดำเนนิการตามอำนาจหน้าที่

เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ

ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

1)มีแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

2)รับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยกำกับ ดแูล 

 

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน (2ข้อ) 

 3 คะแนน (1ข้อ) 

 0 คะแนน (ไม่มี) 

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสำคัญข้อใดเลย) 

 

2.5.3 ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีรับผดิชอบ

ดำเนินการให้เปน็ไปตามกฎหมาย กรณมีเีรื่อง 

ร้องเรยีกกล่าวหาบุคคลกรในองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัตริาชการตามอำนาจหน้าที่ 

โดยมชิอบ 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

1)มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผูก้ระทำผิด

การทุจรติ 

2)มีขั้นตอนการลงโทษผูก้ระทำผิดการทุจรติที่เหมาะสม 

3)มีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำผดิการทุจรติอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน (3ข้อ) 

 4 คะแนน (2ข้อ) 

 3 คะแนน (1ข้อ) 

 0 คะแนน (ไม่มี) 

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสำคัญข้อใดเลย) 

 

 

 

 

                                                     รวมคะแนน มิติที่ 2  

 

 



 
 

มติท่ีิ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวม 40 คะแนน 

3.1 จัดให้มแีละเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มสี่วนร่วมตรวจสอบการปฏบิัติราชการ

ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน (15คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ ประเมนิตนเอง 

3.1.1การจัดให้มีศูนย์ขอ้มูลข่าวสารตามกฎหมาย

ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

1)ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถกูต้อง

และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

2)มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน 

3)มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ 

4)มีการแสดงข้อมลูการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจ

อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

ทางเว็บไซตข์องหน่วยงานและสื่ออื่นๆ 

 5)มีระบบการให้ข้อมูลการดำเนนิงานของหน่วยงาน

ผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ หรือระบบ Call Center  

โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ให้บรกิารข้อมูลตลอดเวลาการทำการของหน่วยงาน 

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน (5ข้อ) 

 4 คะแนน (4ข้อ) 

 3 คะแนน (3ข้อ) 

 2 คะแนน (2ข้อ) 

 1 คะแนน (1ข้อ) 

 0 คะแนน (ไม่มี) 

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสำคัญข้อใดเลย) 

 

3.1.2 มกีารเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงาน

ผลการปฏิบัตงิาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วธิีการที่

กฎหมาย ระเบียบ กฎขอ้บังคับ ท่ีกำหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพรใ่ห้

ประชาชนทราบและตรวจสอบได ้

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

1)การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซือ้

จัดจ้าง 

2)การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซือ้จัดจ้างให้สาธารณชน

ทราบ 

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน (2ข้อ) 

 3 คะแนน (1ข้อ) 

 0 คะแนน (ไม่มี) 

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสำคัญข้อใดเลย) 

 

3.1.3 มกีารปิดประกาศ เผยแพรข่้อมูลข่าวสาร

เก่ียวกับการปฏิบัตริาชการที่เปน็ประโยชน์กับการ

มสี่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

การเผยแพร่ข้อมูลการให้บรกิารต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อ

กฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บรกิารอย่างชัดเจน 

 

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน  

(ไม่มีโครงการ) 

 0 คะแนน  

(ไม่มีโครงการ) 

 
 



 
 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ของประชาชน (15คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ ประเมนิตนเอง 

3.2.1มกีระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน ในการดำเนินกิจการ ตามอำนาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น โดยเฉพาะการ

ดำเนินกิจการที่จะมผีลกระทบต่อความเป็นอยู่ 

และสุขอนามัยของประชาชนในทอ้งถิ่น 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

1)จัดประชาคม 

2)สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม 

 

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน (2ข้อ) 

 3 คะแนน (1ข้อ) 

 0 คะแนน (ไม่มี) 

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสำคัญข้อใดเลย) 

 

3.2.2มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ

ร้องเรยีน/รอ้งทุกข์ได้โดยสะดวก 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

1)มีการจัดตั้งศูนย์และเจ้าหนา้ที่รับผดิชอบรับเร่ือง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจรติ หรือการกำหนด

ช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่อง

ร้องเรียนที่สามารถทำได้ง่ายสะดวกและเหมาะสม 

 2)มีการประกาศเผยแพร่/กระบวนการเรื่องขั้นตอน

ร้องเรียน 

 

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน (2ข้อ) 

 3 คะแนน (1ข้อ) 

 0 คะแนน (ไม่มี) 

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสำคัญข้อใดเลย) 

 

3.2.3มีรายงานหรือจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรให้

ประชาชนผู้รอ้งเรยีน/ร้องทุกข์ ไดท้ราบถึงการ

ได้รับ เรือ่ง ระยะเวลา และผลการดำเนินการ

เก่ียวกับการเรื่องรอ้งเรียน/รอ้งทุกข์ 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

1)มีการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน 15 วัน 

2)มีช่องทางการติดตามเร่ืองร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน

ติดตามผลได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการ

ดำเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน

ทราบ 

 3)มีการแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการ

ดำเนินการเกี่ยวกับเร่ืองให้ผู้ร้องเรียนทราบอย่างเหมาะสม 

4)รายงานสรุปผลการดำเนินการเร่ืองร้องเรียน พรอ้ม

ระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้

สาธารณชนทราบ 

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน (4ข้อ) 

 4 คะแนน (3ข้อ) 

 3 คะแนน (2ข้อ) 

 2 คะแนน (1ข้อ) 

 0 คะแนน (ไม่มี) 

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสำคัญข้อใดเลย) 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ ประเมนิตนเอง 

3.3.1ดำเนินการให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการ

จัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

1)แต่งตัง้เป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนา 

2)การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ 

 3)การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏบิัติ

ราชการ 

4)การมีส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการ 

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน (4ข้อ) 

 4 คะแนน (3ข้อ) 

 3 คะแนน (2ข้อ) 

 2 คะแนน (1ข้อ) 

 0 คะแนน (ไม่มี) 

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสำคัญข้อใดเลย) 

 

 

3.3.2ดำเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วม

ตรวจสอบและประเมนิผลการปฏบิัติงาน 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

1)แต่งตัง้เป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

2)การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ 

3)การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ 

 

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน (3ข้อ) 

 4 คะแนน (2ข้อ) 

 3 คะแนน (1ข้อ) 

 0 คะแนน (ไม่มี) 

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสำคัญข้อใดเลย) 

 

 

 

รวมคะแนน มิติที่ 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

มติท่ีิ 4 การเสริมสร้างและปรับปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการ 

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น รวม 45 คะแนน 

4.1มกีารจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (10คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ ประเมนิตนเอง 

4.1.1มกีารจัดทำและรายงานการจัดทำระบบ

ตรวจสอบภายใน 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

1)มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/มผู้ีปฏิบัติหน้าที่

ตรวจสอบภายในที่มีการทำงานอย่างเป็นอิสระ 

2)มีการนำผลตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุง

เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจรติ 

3)มีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้

สาธารณชนทราบ 

 

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน (3ข้อ) 

 4 คะแนน (2ข้อ) 

 3 คะแนน (1ข้อ) 

 0 คะแนน (ไม่มี) 

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสำคัญข้อใดเลย) 

 

4.1.2มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบ

ควบคุมภายใน 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

1)มีระบบการควบคุมภายใน 

2)มีการนำผลการควบคุมภายในไปใช้ในการปรับปรุง

เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจรติ 

3)มีการเผยแพร่ผลการควบคุมภายในให้สาธารณชน

ทราบ 

 

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน (3ข้อ) 

 4 คะแนน (2ข้อ) 

 3 คะแนน (1ข้อ) 

 0 คะแนน (ไม่มี) 

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสำคัญข้อใดเลย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.2การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัต ิหรือการบริหารราชการตามช่องทางท่ีสามารถดำเนินการได้ 

(15คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ ประเมนิตนเอง 

4.2.1ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนรว่มตรวจสอบ

กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ

บรรจุแต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

1)มีการนำผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนมา

ประกอบการพิจารณาการบรหิารงานบุคคล 

2)เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการริหารงานบุคคล  

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน (2ข้อ) 

 3 คะแนน (1ข้อ) 

 0 คะแนน (ไม่มี) 

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสำคัญข้อใดเลย) 

 

4.2.2ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนรว่มตรวจสอบ

กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-

จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทาง

ราชการ 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

1)จัดให้ประชาชนเข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการบริหาร

งบประมาณ 

2)การจัดให้มีและการเผยแพร่รายละเอยีดข้อมูลการ

ดำเนินโครงการและการใชง้บประมาณ ให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้าและใหข้้อมูลที่ว่านี้แก่บคุคลที่ร้อง

ขอหรือขอดู  

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน (2ข้อ) 

 3 คะแนน (1ข้อ) 

 0 คะแนน (ไม่มี) 

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสำคัญข้อใดเลย) 

 

4.2.3ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนรว่มตรวจสอบ

กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

1)เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการ

จัดหาพัสดุฯ 

2)ฝกึอบรมให้ความรูท้ี่เกี่ยวข้องกบัการพัสดุ 

3)ออกประกาศรายงานผลการดำเนินการโครงการทุก

ขั้นตอนให้ประชาชนได้ทราบ และตามช่องทางที่ประชาชน

เข้าถึงข้อมูลไดโ้ดยสะดวก 

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน (3ข้อ) 

 4 คะแนน (2ข้อ) 

 3 คะแนน (1ข้อ) 

 0 คะแนน (ไม่มี) 

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสำคัญข้อใดเลย) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.3การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัต ิหรือการบริหารราชการตามช่องทางท่ีสามารถดำเนินการได้ 

(15คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ ประเมนิตนเอง 

4.3.1ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา

ท้องถิ่นให้มคีวามรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัตหิน้าที่

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบที่เก่ียวข้องได้

กำหนดไว้ 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการสำหรับสมาชิก

ท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ หรือร่วมกับฝ่ายบรหิาร/พนักงาน/

ข้าราชการท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดู

งาน การปฏิบตัิงานของสภาท้องถิ่น และการเสรมิสร้าง

ความรู้ในการปฏิบัตหิน้าที่ของฝ่ายบรหิารให้เป็นตาม

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน  

(มีโครงการ) 

 0 คะแนน  

(ไม่มีโครงการ) 

 

4.3.2ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน

การตรวจสอบการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหารตาม

กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบยีบที่

เก่ียวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ผ่ายใด 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

การให้ความรู้ความเข้าใจตามโอกาส เกี่ยวข้องบงัคับ

การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา ไม่ว่าจะเปน็

การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การตั้งกระทู้ รวมทั้งการ

ทำความเข้าใจล่วงหน้าในข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ฝ่ายบรหิารเสนอให้สภาพิจารณา  

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน  

(มีโครงการ) 

 0 คะแนน  

(ไม่มีโครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.4เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชมุชน (Community)และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต (10คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทำแผน สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ ประเมนิตนเอง 

4.4.1ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการ

ทุจริต  

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

๑)มีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับ

การต่อต้านการทุจรติ เช่น เวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ

ช่องทางอื่นๆ 

2)สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจรติ 

  

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน (2ข้อ) 

 3 คะแนน (1ข้อ) 

 0 คะแนน (ไม่มี

โครงการ/ไม่ครอบคลุม

สาระสำคัญข้อใดเลย) 

 

4.4.2บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ

ดังนี ้

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

.............................................................................. 

 

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี ้

๑)มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างคามร่วมมือกบัทุก

ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจรติ (ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน

ภาคประชาสงัคม) 

ระดับคะแนน 

 5 คะแนน  

(มีโครงการ) 

 0 คะแนน  

(ไม่มีโครงการ) 

 

 

 

รวมคะแนน มิติที่ 4  

 

 

รวมคะแนนทั้งสิ้น  

 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ขอ้ความที่ระบุไว้ในแบบประเมินตนเองจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฉบับนี ้

มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทุกประการ 

            (ลงชื่อ) 

          ……………………………………….. 

                 (นายประเสริฐ วชริเขื่อนขันธ์) 

               ตำแหน่ง นายกเทศมตรเีมืองพระประแดง 

                  วันที่๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
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