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คานา
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความ
รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการ
ทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้
มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่จะต้อง
ประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้า ใจวิถีดาเนินชีวิตที่ส มควรและมี
คุณค่า
ประกอบกับคณะรั กษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค าสั่ งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อ ง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงาน
ภาครัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้า
ระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้
เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลตาบลไชยมงคล
จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตาบลไชยมงคล
ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลตาบลไชยมงคล ให้บรรลุเป้าหมายและเป็น
การถือปฏิบัติตามคาสั่ง คสช. เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ซึ่งเป็นนโยบายชาติด้วย
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หลักการเหตุผล
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึด
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นที่ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบที่กฎหมายกาหนด และ
ต้องเป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม
นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ ห ารราชการแผ่นดิน กาหนดให้การบริหารราชการซึ่ง
รวมทั้ งราชการบริหารส่วนท้ องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา
ในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่สาคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเอง และปัญหาการกากับดูแลโดยองค์กรที่มี อานาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มีส่วน
ทาให้ก ารบริห าราชการขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนหนึ่ง ไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมี พฤติการณ์
ส่อไปในทางที่เอื้ อประโยชน์แก่ตนเองหรือ พวกพ้องโดยไม่ ชอบมี การกระท าในลัก ษะที่เ ป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จะพบว่า
ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจานวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุ นแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ
เทศบาลตาบลไชยมงคล ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติ
การด้านการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการดาเนินการเรือ่ งโปร่งใสใน
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-ITA) อันจะเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถทางานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดย
ประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้

-2วิสัยทัศน์
“ ไชยมงคลเป็นตาบลน่าอยู่
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

การบริหารจัดการโปร่งใสมีศักยภาพ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ”

คาอธิบายวิสัยทัศน์
เทศบาลตาบลไชยมงคล มีความคาดหวังว่า (พ.ศ.2562-2564) จะมุง่ สู่องค์กรที่มีมาตรฐาน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นมิติใหม่ทปี่ ระชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมในการทางาน
ตรวจสอบได้ และมีเกียรติภูมิในความโปร่งใส
พันธกิจ ( Mission )
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ใช้หลัก ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน
แบบบูรณาการ เพื่อให้ปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้มีมาตรฐานสากล”
คาอธิบายพันธกิจ
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต จะเป็นการดาเนินงานทางานแบบ บูรณาการทั้งระบบ
เริ่มจากการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในดารงชีวิต ตั้งแต่
พื้นฐานของความคิดที่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติ ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
การทางานที่มีก ารขับเคลื่อ นนโยบายโปร่ง ใส หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบได้ทุก ขั้นตอน และมีก ลไกในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เพราะประชาชนสามารถเป็นผู้ปกปูอง
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งนี้เพื่อยกระดับ ธรรมมาภิบาล
ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานในทุกมิติภายในปี พ.ศ.2564
วัตถุประสงค์การจัดทาแผน
1. เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาล
2. เพือ่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ข้อ สงสั ย ในการประพฤติป ฎิ บัติ ตามมาตรฐานจริย ธรรม การขัด กั นแห่ ง
ผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
3. เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เพื่ อ ปรับ ปรุง และพั ฒ นาการมี ส่วนร่วมของประชาชนที่ ส อดคล้องและเหมาะสมกั บ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
5. เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง

-3เป้าหมาย
ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทาแผนปฏิบัติ
การปูองกันการทุจริตสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สูงกว่าร้อยละ 50
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1. เป็นกลไกและเครื่องมือทีส่ าคัญในการปูองกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กรส่งผลให้
การบริหารงานมีความโปร่งใส
2. จัดทาบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปัญหา
การทุจริตได้
3. ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และศรัทธาของประชาชนต่อการบริหารงานของ
เทศบาล
4. เทศบาลจัดทาแผนปูองกันการทุจริตและนาไปสู่การปฏิบัติแล้วจะส่งผลถึงระดับคะแนน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ด้วย

-4-

ส่วนที่ ๒

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
(พ.ศ.2562-2564)
เทศบาลตาบลไชยมงคล อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต

1.1 สร้ า งจิ ต ส านึ ก และความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก่ บุ ค ล า ก ร ทั้ ง
ข้าราชการการเมื องฝุายบริห าร
ข้าราชการฝุายการเมืองฝุายสภา
ท้ อ งถิ่ น และฝุ า ยประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กิจกรรม : โครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสานึกในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคคลกลุ่มเปูาหมายมีจิตสานึกและตระหนักถึง
1.1.1 สร้างจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัตริ าชการตามอานาจ
หน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้
ความสาคัญในเรือ่ ง ดังต่อไปนี้
- ปฏิบัติหน้าทีโ่ ดยมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพงาน
ปริมาณงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน (MOU)
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
- ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าทีห่ รืออานาจหน้าที่ในการแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้น เต็มใจ รวดเร็ว
- มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
- มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทางานที่ดีมีคุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงานให้แก่กัน

ปี
2562

ปี
ปี
2563 2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

หมาย
เหตุ

-5-

มิติ
1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.1 สร้างจิตสานึกและความ
1.1.2 สร้างจิตสานึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวล
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
จริยธรรม
ข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร
- กาหนด พัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
ข้าราชการฝุายการเมืองฝุายสภา
จรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีการประกาศใช้อย่าง
ท้องถิ่น และฝุายประจาของ
จริงจัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ปฏิบตั ิหน้าทีโ่ ดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักทีจ่ ะไม่กระทาการอันเป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
- มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฎิบัติงานหรือ
ระเบียบเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน

ปี
2562

ปี
ปี
2563 2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

-6มิติ
1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ
1.2 สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กลุ่มเปูาหมาย คือ ผู้ประกอบกิจการ ประชาชน
ทุกเพศวัย ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักในการดาเนินกิจการ การประพฤติ
ตน โดย
1.2.1 สร้างจิตสานึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
- สร้างค่านิยม สังคมคุณธรรมต้านการทุจริต
1.2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ
- พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
1.2.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมให้ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน

ปี
2562

ปี
ปี
2563 2564

งบ
ประมาณ
(บาท)
-

งบ
ประมาณ
(บาท)
-

งบ
ประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

-7มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี
ปี
2563 2564

งบ
ประมาณ
(บาท)
-

งบ
ประมาณ
(บาท)
-

งบ
ประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

1.3.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
- เสริมประสบการณ์ ลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้

-

-

-

1.3.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในจิตสาธารณะ
- สร้างเครือข่ายเยาวชนต้านการทุจริต

-

-

-

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 1.3 สร้างจิตสานึกและความ กิจกรรม : ยกย่อง “คนดีศรีไชยมงคล”
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กลุ่มเปูาหมาย มีจิตสานึกและตระหนักในความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และต่อต้านการทุจริต
1.3.1 สร้างจิตสานึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
- นาหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รวม

ปี
2562

จานวน 15 โครงการ/กิจกรรม

หมาย
เหตุ

-8มิติ

ภารกิจตามมิติ

2. การบริหารราชการเพื่อปูองกันการ 2.1 แสดงเจตจานงทาง
ทุจริต
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผูบ้ ริหาร

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัตริ าชการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม : กาหนดให้มีนโยบาย/ประกาศ/คาสัง่ /ระเบียบเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผูบ้ ริหาร
- ผู้บริหารประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส/ตรวจสอบได้
กิจกรรม : กาหนดให้มีนโยบาย/ประกาศ/คาสัง่ /ระเบียบเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานเพื่อสร้างกระบวนการที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอน
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมทั้งในเรือ่ งการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/
เงินเดือนและการมอบหมายงาน
- ดาเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบเป็นอย่างดี
2.2.2 การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์มปี ระสิทธิภาพ
- การเปิดเผยข้อมูลการจัดซือ้ -จัดจ้างให้เป็นสาธารณะ

ปี
2562

ปี
ปี
2563 2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

-9มิติ

ภารกิจตามมิติ

2. การบริหารราชการเพื่อปูองกันการ 2.2 มาตรการสร้างความ
ทุจริต
โปร่งใสในการปฏิบัตริ าชการ

2.3 มาตรการใช้ดลุ ยพินิจ
และใช้อานาจหน้าที่ตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
2.2.3 การสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ โดยให้ความสาคัญดังนี้
- จัดให้มีคู่มืออานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการ
ราชการส่วนท้องถิ่น
2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการเกี่ยวกับ
การบริการประชาชนในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ สานักงานและใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของเทศบาล
- เปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐาน ระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน
2.3.2 มีการกระจายอานาจตัดสินใจเกี่ยวกับการสัง่ อนุญาต อนุมัติ
ปฏิบัติราชการแทนหรือการดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในเทศบาล
- การให้ข้อมูลความรับผิดชอบและผูป้ ฏิบัติงานอย่างชัดเจน

ปี
2562

ปี
ปี
2563 2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

-10มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2. การบริหารราชการเพื่อปูองกันการ 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
ทุจริต
หน่วยงานบุคคลในการดาเนิน
- คนดีศรีไชยมงคล
กิจการ ความประพฤติปฎิบัติ 2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์
ท้องถิ่น
- กิจกรรมวันพัฒนาท้องถิ่น
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- อาสาสมัคร/วิทยากรฐานการเรียนรู้ศูนย์ปรัชญา ศก.พอเพียง
2.5 มาตรการจัดการในกรณี 2.5.1 ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติ
ได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมและบริหาร
ตรวจสอบพบการทุจริต
ราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
- จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
2.5.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอที่ได้
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพือ่ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฎิบัติราชการของ อปท.
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
- รับการประเมิน ตรวจสอบจากหน่วยงานกากับดูแล
2.5.3 ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมเี รือ่ งร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน อปท.ที่ปฏิบัติ
ราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
- มีขั้นตอนการลงโทษผูก้ ระทาผิดอย่างเหมาะสม
รวม

จานวน 14 โครงการ/กิจกรรม

ปี
2562

ปี
ปี
2563 2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

-11มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน

3.1 จัดให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอานวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฎิบัตริ าชการ
ตามอานาจหน้าที่ของ อปท.
ได้ทุกขั้นตอน

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง
รายงานผลการปฏิบัตงิ านที่ อปท.ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
- ประกาศแผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง
- เปิดเผยผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ
- ผลการประเมินการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลของภาคประชาชน
3.1.3 มีการประกาศ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัตริ าชการทีเ่ ป็น
ประโยชน์กบั การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
- เผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ระเบียบกฎหมาย
ข้อบังคับและสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดาเนิน
กิจการตามอานาจหน้าที่ของ อปท. โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
- จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทาเทศบัญญัติ/ปรับปรุงเทศบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม

3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

ปี
2562

ปี
ปี
2563 2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

-12มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน

3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
โดยสะดวก
- กาหนดช่องทางร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน
- การประกาศเผยแพร่/ขั้นตอนร้องเรียน
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษรให้ประชาชน ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรือ่ ง ระยะเวลาและแจ้งผล
การดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
- การแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม
- การแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการดาเนินการเรือ่ งร้องเรียน
ให้ผรู้ ้องทราบภายใน 15 วัน

ปี
2562

ปี
ปี
2563 2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

หมาย
เหตุ

-13มิติ
3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน

ภารกิจตามมิติ
3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การ
จัดทางบประมาณ
- แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
- การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน/โครงการ
- การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัตริ าชการ
- การมีส่วนร่วมดาเนินตามโครงการ
3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
- เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นผูส้ ังเกตการณ์ในจัดหาพัสดุ
3.3.3 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัตงิ าน
- แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
- การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ
- การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ
จานวน 17 กิจกรรม/โครงการ

ปี
2562

ปี
ปี
2563 2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

หมาย
เหตุ

-14มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกใน 4.1 มีการจัดวางระบบและ 4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้
การตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการของ รายงานการควบคุมภายใน
กากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจเงิน
- กลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการทางานเป็นอิสระ
แผ่นดิน
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้มี
การจัดทาแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ
การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับ
ดูแล
- รับรู้ถึงแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตได้เป็นอย่างดี
4.2 การสนับสนุนให้ภาค
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับดูแลการ
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ขรก.พนจ.
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแผนอัตรากาลังและและแผนพัฒนา
บริหารราชการตามช่องทางที่ บุคลากร
สามารถดาเนินการได้
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
บริหารงานประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของทางราชการ
- จัดให้มี/เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการดาเนินโครงการและการ
ใช้งบประมาณให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้าและแก่ผู้ทรี่ ้อง
ขอหรือขอดู

ปี
2562

ปี
ปี
2563 2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

-15มิติ

ภารกิจตามมิติ

4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกใน 4.2 การสนับสนุนให้ภาค
การตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการของ ประชาชนมีส่วนร่วม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการได้
4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
จัดหาพัสดุ ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย
- ออกประกาศรายงานผลการดาเนินโครงการทุกขั้นตอนให้
ประชาชนทราบและตามช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลให้มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่
กาหนดไว้
- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่กาหนดไว้
4.3.2 ส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบทีก่ าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝุฝุายใด
- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

ปี
2562

ปี
ปี
2563 2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

-16มิติ

ภารกิจตามมิติ

4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกใน 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
การตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการของ ของชุมชนและบูรณาการทุก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝูาระวังการทุจริต
- ขยายผลการดาเนินการการปูองกันการทุจริต
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพือ่ ต่อต้านการทุจริต
- มี การพัฒนาความร่วมมือกั บ สมาคมเครือข่ายการปูองกันการ
ทุจริตจังหวัดนครราชสีมา และสร้างความร่วมมื อกับ ทุกภาคส่วนทั้ ง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคมเพื่อต่อต้านการทุจริต
จานวน 9 กิจกรรม/โครงการ

ปี
2562

ปี
ปี
2563 2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

หมาย
เหตุ

-17รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1
มิติที่ 1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่าย
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ/ โครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสานึกในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน ทุกภาคส่วนของสังคม ต่างให้
ความสาคัญกับ ธรรมาภิบาลมาตรฐานความโปร่งใสว่า เป็นมาตรการกลไกสาคัญที่จะช่วยปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ช่วยให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้ปฏิบัติงาน ผู้นาชุมชนและประชาชน
ทั่วไปมีความรับผิดชอบตระหนักในการใช้อานาจหน้าที่ของตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติภารกิจ
หรือบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากประชาสังคมเพื่อสร้างความ
เป็นธรรมแก่ประชาชน ผู้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งนี้ เมื่อได้พิจารณาถึงผลผลิต (Out put) และ
ผลลัพธ์ (Out Come) จากการนาหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานความโปร่งใสมาเป็นแนวทางปฏิรู ปการบริหาร
จัดการกลไกของหน่วยงาน องค์กรแล้ว พบว่า ปัจจัยแห่งความสาเร็จที่จะสามารถพัฒนายกระดับขับเคลื่อน
หน่วยงานของตน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีมาตรฐานความโปร่งใสนั้น
3. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการฝุ ายการเมืองและฝุายประจา ผู้แทนชุมชน
ประชาชนและเยาวชน มีจิตสานึก ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ใสสะอาด
๒. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใส ของหน่วยงานองค์กรภาครัฐ
๓. เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะบริหารท้องถิ่น ข้าราชการฝุายการเมืองและฝุายประจา
ผู้แทนชุมชน ประชาชนและเยาวชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรมภายใต้หลักธรรมา
ภิบาลกับหน่วยงานองค์กรภาครัฐ เพื่อปูองกันและลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นาหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป จานวน 60 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลไชยมงคล
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6. วิธีดาเนินการ
1.1 จัดทาโครงการ เสนอโครงการ ผูบ้ ริหารอนุมัติ
1.2 จัดเตรียมเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องในการอบรม
1.3 ดาเนินการฝึกอบรม
1.4 ประเมินผลการสรุปผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ห้วง ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 (ตามงบประมาณประจาปี 2562)
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยมงคล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1.
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตาบลไชยมงคล ผู้แทนชุมชน
ประชาชนและเยาวชน มีความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2.
คณะบริห ารท้ อ งถิ่น สมาชิก สภาเทศบาล พนั ก งานเทศบาลตาบลไชยมงคล ผู้แทนชุม ชน
ประชาชนและเยาวชน ตระหนัก และให้ความส าคัญ ในการประพฤติป ฏิบัติตนโดยยึดหลัก คุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังและการตรวจสอบ
การทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
3.
คณะบริห ารท้ อ งถิ่น สมาชิก สภาเทศบาล พนั ก งานเทศบาลตาบลไชยมงคล ผู้แทนชุม ชน
ประชาชนและเยาวชน ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการเฝูาระวัง ติดตามตรวจสอบ และแจ้งเบาะแสการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 2
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลไชยมงคลเป็นบุคลากรที่มี
ความสาคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทางานที่
เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการ
ให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มี ความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ จึงได้จัดให้มี
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้
3.3 เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คน
เก่งเข้ามาทางาน
4. กลุ่มเปูาหมาย
จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลไชยมงคล

-206. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564)
7. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
7.1 ก าหนดหลัก เกณฑ์ การบริห ารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่ง ตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ตาแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
7.2 นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
7.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
7.4 ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลัก ธรรมาภิบาล
7.5 สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน
8. งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลไชยมงคล
10. ผลที่ผลิต/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจานวน 1 มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลัก ธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 %
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ากว่าระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 3
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของ อปท. ได้ทุกขั้นตอน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรก้าวไปสู่ความสาเร็จในการเป็นองค์กรธรรมาภิบาลทีม่ ีมาตรฐานความโปร่งใสได้หรือไม่นั้น จะต้อง
มีองค์ประกอบหลายส่วน ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้กระจายอานาจการ
ปกครองจากส่วนกลางสู่หน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดให้หน่วยงานปกครองส่วนภูมิภาค
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการกาหนดนโยบาย การปกครอง และมีอานาจในการบริหารงานตาม
อานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองประโยชน์สุขของประชาชนในภูมิภาคและท้องถิ่นเป็น
ส าคั ญ (มาตรา 282 - 284) และทิ ศทางตามบทบั ญ ญั ติแ ห่ ง รัฐ ธรรมนู ญ ดัง กล่ าว ท าให้ ก ารจั ดระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นต้องปรับเปลี่ยนไปในประการสาคัญที่มุ่ง
หมายให้หน่วยงานส่วนของตนได้มีรู ปแบบการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) รวมทั้งจัดให้มีบริการ
สาธารณะตามมาตรฐานที่ประชาชนมุ่งหวัง เพื่อคุ้มครองประโยชน์สุขของประชาชนในภูมิภาค และประเทศเป็น
ส่วนรวม ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความใกล้ชิดผูกพันในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ อย่าง
แท้จริง ควรมีการปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2552 – 2555
3. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ เสริม สร้า งให้ คณะผู้บ ริห ารท้ องถิ่น ข้า ราชการฝุา ยการเมื อ งและฝุ ายประจ า ผู้แ ทนชุ ม ชน
ประชาชนและเยาวชน มีจิตสานึก ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ใสสะอาด
๒. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใส ของหน่วยงานองค์กรภาครัฐ
๓. เพื่ อบูรณาการความร่วมมื อระหว่างคณะบริหารท้องถิ่น ข้าราชการฝุายการเมื องและฝุายประจ า
ผู้แทนชุม ชน ประชาชนและเยาวชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านคุณธรรม จริยธรรมภายใต้หลักธรรมา
ภิบาลกับหน่วยงานองค์กรภาครัฐ เพื่อปูองกันและลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-224. เปูาหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นาหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลไชยมงคล
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานที่เทศบาลตาบลไชยมงคล ต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ
- ประกาศแผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง
- เปิดเผยผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ
- ผลการประเมินการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลของภาคประชาชน
3. มีการประกาศ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบ
ของประชาชน
- เผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับและสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ห้วง ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 (ตามงบประมาณประจาปี 2562)
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลไชยมงคล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1.
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตาบลไชยมงคล ผู้แทนชุมชนประชาชน
และเยาวชน มีความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบในระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตระหนักและให้ความสาคัญในการประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
รวมทั้ งหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพี ยง ตลอดจนมี ส่วนร่วมในการเฝูาระวังและการตรวจสอบการทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 4
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.4 การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นเทศบาลตาบลไชย
มงคล
2. หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สัง คม และการเมื องในปัจ จุบัน ทุ ก ภาคส่วนของสัง คม ต่างให้
ความสาคัญกับ ธรรมาภิบาลมาตรฐานความโปร่งใสว่า เป็นมาตรการกลไกสาคัญที่จะช่วยปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น ช่วยให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้ปฏิบัติงาน ผู้นาชุมชนและประชาชนทั่วไปมีความ
รับผิดชอบตระหนักในการใช้อานาจหน้าที่ของตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติภารกิจหรือบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่ง เน้นการมีส่วนร่วมจากประชาสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่
ประชาชน ผู้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งนี้ เมื่อได้พิจารณาถึงผลผลิต (Out put) และผลลัพธ์ (Out
Come) จากการนาหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานความโปร่งใสมาเป็นแนวทางปฏิรู ปการบริหารจัดการกลไกของ
หน่วยงาน องค์กรแล้ว พบว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ที่จะสามารถพัฒนายกระดับขับ เคลื่อนหน่วยงานของตน
เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลทีม่ ีมาตรฐานความโปร่งใสนั้น ประกอบด้วยตัวแปรสาคัญ 4 ประการ คือ
1. ตัวแปรเกี่ยวกับนโยบายขององค์กรและศักยภาพผูบ้ ริหาร
2. ตัวแปรเกี่ยวกับความชัดเจนในโครงสร้างและรูปแบบกลไกการตรวจสอบภายในขององค์กร
3. ตัวแปรเกี่ยวกับการใช้อานาจและมาตรฐานการใช้ดุลยพินจิ
4. ตัวแปรเกี่ยวกับความสามารถในการสนองตอบข้อคิดเห็นและความต้องการของประชาชน
ดังนั้น จากตัวแปรดังกล่าวข้างต้น ซึ่งนับเป็นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่งที่จะผลักดันหรือนาพาให้
3. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อเสริมสร้างให้คณะบริหารท้ องถิ่น ข้าราชการฝุายการเมืองและฝุายประจ า ผู้แทนชุมชน
ประชาชนและเยาวชน มีจิตสานึก ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ใสสะอาด
๒. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใส ของหน่วยงานองค์กรภาครัฐ
๓. เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะบริหารท้องถิ่น ข้าราชการฝุายการเมืองและฝุายประจา
ผู้แทนชุมชน ประชาชนและเยาวชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กับหน่วยงานองค์กรภาครัฐ เพื่อปูองกันและลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
- คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตาบลไชยมงคล และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลไชยมงคล จานวน 60 คน

-245. พื้นที่ดาเนินการ
ห้องประชุมเทศบาลตาบลไชยมงคล
6. วิธีดาเนินการ
๑. ประชาสัมพันธ์โครงการ
๒. ติดต่อประสานงานกับผูเ้ กี่ยวข้อง
๓. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ (รายละเอียดตามกาหนดการ)
๔. ติดตามและประเมินผล
๕. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
ห้วง ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 (ตามงบประมาณประจาปี 2562)
8. งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตาบลไชยมงคล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตาบลไชยมงคล มีความเข้าใจ
ในระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต บทบาทหน้าที่และ
ความรับ ผิ ดชอบในระบบการควบคุม ภายในของหน่วยงาน สามารถปฏิบัติง านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. คณะบริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตาบลไชยมงคล ตระหนักและให้
ความส าคัญในการประพฤติป ฏิบัติตนโดยยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ งหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ยง ตลอดจนมี ส่วนร่วมในการเฝูาระวัง และการตรวจสอบการทุ จ ริตและ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
3. คณะบริห ารท้ องถิ่น สมาชิก สภาเทศบาล พนัก งานเทศบาลตาบลไชยมงคล ร่วมเป็ นภาคี
เครือข่ายการเฝูาระวัง ติดตามตรวจสอบ และแจ้งเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
เป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข

ภาคผนวก

ประกาศเทศบาลตาบลไชยมงคล
เรื่อง แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564) ของเทศบาลตาบลไชยมงคล
*********************************
ตามหนังสือสานักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 00๐๔/ว ๐๐93 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 25๖๐ เรื่อง การ
จัดทาแผนปูอ งปฏิบัติการปูองกันการทุจ ริตขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการดาเนินโครงการ
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น Integrity and
Transparency Assessment (ITA) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่
๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกอบกับ สานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทา
บันทึ ก ข้อ ตกลงความร่วมมื อ กั บ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่ง เสริม การปกครองท้ องถิ่น Integrity and
Transparency Assessment (ITA) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยทางสานักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจ ริตแห่ง ชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมื อการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน ( Integrity
Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
เพื่ อ ให้ เป็นไปตามยุท ธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจ ริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และเพิ่ ม ประสิท ธิภาพในการปูองกันการทุ จริต ตลอดจนแสดงให้เห็นถึง เจตจ านง
ทางการเมืองของผูบ้ ริหารในการต้านทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลตาบลไชยมงคล จึงได้จัดทา แผนปฏิบัติการ
ปูองกั นการทุจ ริต (พ.ศ.๒๕๖2–๒๕๖๔) ของเทศบาลตาบลไชยมงคล เพื่อใช้เ ป็นแนวทางในการปฏิบัติง าน
ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลไชยมงคลและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เทศบาลตาบล
ไชยมงคลจึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์
โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chaimongkon.go.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(นายสมโภชน์ นามประสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคล

