แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖1 – พ.ศ. ๒๕๖๔)

เทศบาลเมืองลพบุรี
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คำนำ
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) สำหรับเทศบาลเมืองลพบุรี ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานป้องกันการทุจริต และยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันของเทศบาลเมืองลพบุรี ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันสำหรับการปฏิบั ติงานของเทศบาล
เมืองลพบุ รี ได้ทำงานให้ บั งเกิดประโยชน์ สุ ขของประชาชนในเทศบาลเมืองลพบุรี และไม่ท ำให้ ประชาชนในเขต
เทศบาลเกิดความคลางแคลงใจในการทำงานของเทศบาลเมืองลพบุรี
เทศบาลเมืองลพบุรี จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโดยยึดกรอบการประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประกอบด้วย ๔ มิติ ดังนี้
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ในการจั ดทำแผนปฏิบั ติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองลพบุรี จะเป็นประโยชน์ต่อการ
บริห ารราชการ และมีส่วนช่วยให้ ผู้บริหารเทศบาลแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต”

เทศบาลเมืองลพบุรี
พฤษภาคม ๒๕๖๑

สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทนำ
ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง
ฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำของ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
๑.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๒.๑ แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอนสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของ อปท.
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๑ มีการจัดระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

หน้า
๑-๕
๖ - ๑๗
๑๘ - ๓๔
๓๕ - ๔๔
๔๕ - ๕๗
๕๘ - ๖๐
๖๑ - ๘๑
๘๒ - ๙๐
๙๑ - ๙๗
๙๘ - ๑๐๘
๑๐๙ - ๑๒๑
๑๒๒ - ๑๓๑
๑๓๒ - ๑๔๐
๑๔๑ - ๑๔๘
๑๔๙ - ๑๕๙
๑๖๐ - ๑๖๗
๑๖๘ - ๑๗๒

[๑]

ส่วนที่ ๑
บทนํา
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุ ประสงค์ เพื่ อ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจ มีวัตถุประสงค์สำคัญ
เพื่อให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้อ งการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทาง
ปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้
ดังนี้
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริต แต่พ บว่า ยั งคงมี ช่องว่างที่ ทำให้ เกิ ดโอกาสของการทุจ ริต ซึ่ งโอกาสดังกล่ าวเกิด ขึ้ นจากการบั งคับ ใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาส
หนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต
๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้ น จึงมีความเกี่ย วข้องเป็ น ห่ ว งโซ่ผ ลประโยชน์ ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษั ทมีการให้ สิน บนแก่

[๒]
เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ตนเองได้มีสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดใน
โครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่ความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิต เป็นเรื่องปกติธรรมดา เป็นคนซื่ อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
๒. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลำดับ
ต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้
ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทย เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลก ที่
จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทย
ระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕-๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘
ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงค์โปร์ และประเทศมาเลเซีย และล่าสุด
พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ลำดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่ง
สามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่ านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็ นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๖ ก ารจั ด ตั้ งอ งค์ ก รต าม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อย
ถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทย ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน โครงสร้างสังคม
ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่ง คือ พื้นฐานของสังคม
อุป ถัมภ์ที่ทำให้ สังคมไทยยึ ดติดกับ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้อง และพวกพ้อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์ รัป
ชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่านิยมและวัฒธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาค
ส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่ งผลให้ การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่ส ามารถทำได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง

[๓]
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริ ยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมายหลัก เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions : CPI) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรร
มาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions : CPI)
ดังนั้ น เพื่อให้การดำเนิน การขับเคลื่ อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เทศบาลเมืองลพบุรี จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริห ารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุ จ ริ ต ๔ ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพื่ อ กำหนดแนวทางการขับ เคลื่ อ นด้ านการป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน
๑) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี
๒) เพื่อยกระดับ จิตสำนึ กรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลเมืองลพบุรี รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
๓) เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองลพบุรี เป็นไปตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)
๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่ วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลเมืองลพบุรี
๕) เพื่อพัฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๔. เป้าหมาย
๑) ข้าราชการฝ่ ายการเมื อง ข้าราชการฝ่ ายบริห าร บุ ค ลากรของเทศบาลเมือ งลพบุ รี รวมถึ ง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
๒) เครื่องมือ/มาตรการ การปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติ
มิชอบของข้าราชการ

[๔]
๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลเมืองลพบุรี
๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองลพบุรี ที่
มีความเข็มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม
๕) เทศบาลเมืองลพบุรี มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
๕. ประโยชน์ของการจัดทำแผน
๑) ข้ าราชการฝ่ ายการเมื อ ง ข้ าราชการฝ่ ายบริห าร บุ ค ลากรของเทศบาลเมื อ งลพบุ รี รวมถึ ง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน
๒) เทศบาลเมืองลพบุรี สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good
Goverrnance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสิ นใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต
๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลเมืองลพบุรี ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
๕) เทศบาลเมืองลพบุรี มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการ
เฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

[๕]

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖๔)
มิติ

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เหตุ

๑. การสร้าง ๑.๑ การสร้าง ๑.๑.๑ สร้างจิตสำนึกและความ
สังคมที่ไม่ทนต่อ จิตสำนึกและความ ตระหนักในการปฏิบัติราชการ
การทุจริต
ตระหนักแก่
ตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิด
บุคลากรทั้ง
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ข้าราชการเมือง ท้องถิ่น
ฝ่ายบริหาร
(๑) โครงการบริหารงานตาม
ข้าราชการ
หลักธรรมาภิบาล
การเมืองฝ่ายสภา (๒) โครงการอบรมสัมมนา
ท้องถิ่น และฝ่าย และศึกษาดูงานในประเทศและ
ประจำขององค์กร ต่างประเทศ
ปกครองส่วน
(๓) โครงการอบรมสัมมนา
ท้องถิ่น
และศึกษาดูงานบุคลากรทาง
การศึกษา
(๔) โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนน ทางเท้า ท่อ
ระบาย บ่อพักในเขตเทศบาล
เมืองลพบุรี
(๕) โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
๑.๑.๒ สร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม
(๑) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น”
(๒) มาตรการ “เสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต”
๑.๑.๓ สร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักที่จะไม่กระทำการอัน
เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
(๑) กิจกรรม “ให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น”
(๒) มาตรการ “จัดทำคู่มือ
การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน”

๐
๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐

๐

๗๐๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐

๐

๘๐๐,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
มิติ

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๑.๒ การสร้าง ๑.๒.๑ สร้างจิตสำนึกและความ
จิตสำนึกและความ ตระหนักในการต่อต้านการ
ตระหนักแก่
ทุจริต
ประชาชนทุกภาค (๑) โครงการฝึกอบรมและ
ส่วนในท้องถิ่น ศึกษาดูงานด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑.๒.๓ สร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
(๑) โครงการจัดงานรัฐพิธี
(๒) โครงการปกป้องและ
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

๐
๐

๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐

๑.๓ การสร้าง ๑.๓.๑ สร้างจิตสำนึกและความ
จิตสำนึกและความ ตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
ตระหนักแก่เด็ก (๑) โครงการหนูน้อยรัก
และเยาวชน
ศีล ๕
(๒) โครงการค่ายคุณธรรม

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๑.๒.๒ สร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ
(๑) มาตรการ “การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้ ค่าธรรมเนียมต่างๆ”
(๒) โครงการส่งเสริม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในชุมชน

๑.๓.๒ สร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต
(๑) กิจกรรม“การประกวด
คำขวัญต่อต้านการทุจริต”
(๒) โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลเมืองลพบุรี
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
มิติ

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๑.๓.๓ สร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
(๑) โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
(กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)
(๒) โครงการน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติในโรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่น

มิติที่ ๑
๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

รวม

๔ มาตรการ
๒ กิจกรรม
๑๔ โครงการ

๒.๑ แสดง
กิจกรรม “ประกาศเจตจำนง
เจตจำนงทาง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
การเมืองในการ เทศบาลเมืองลพบุรี”
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร
๒.๒ มาตรการ ๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสใน
สร้างความโปร่งใส การบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ในการปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่อง
ราชการ
การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน
เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และ
การมอบหมายงาน
(๑) มาตรการ “การสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล”
(๒) มาตรการ “ออกคำสั่ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ”
(๓) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน”
๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสใน
การบริหารการเงิน งบประมาณ
การจัดหาพัสดุ
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐
๐

๕,๒๗๐,๐๐๐ ๕,๒๗๐,๐๐๐ ๕,๒๗๐,๐๐๐
ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
มิติ

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
ของทางราชการ โดยยึดถือและ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
(๑) กิจกรรม “ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี”
(๒) กิจกรรม “การพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสดุ”
(๓) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ”
(๔) โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสใน
การให้บริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
(๑) กิจกรรม การจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ
(๒) มาตรการป้องกันการทุจริต
และสร้างความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานทะเบียนและบัตร
ประจำตัวประชาชน
(๓) กิจกรรม การใช้บัตรคิวใน
การติดต่อราชการ
(๔) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน”
๒.๓ มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อำนาจ
หน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดิ่

๒.๓.๑ มีการจัดทำแผนภูมิ
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน รายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน
เปิดเผย ณ ที่ทำการและให้
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
มิติ

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
(๑) กิจกรรม การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
(๒) โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๒.๓.๒ มีการกระจายอำนาจ
การตัดใจเกี่ยวกับการสั่ง
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทน หรือการดำเนินการอื่นใด
ของผู้มีอำนาจในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑) มาตรการ “การมอบ
อำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ”
(๒) มาตรการ “การมอบ
อำนาจของนายกเทศมนตรี
เมืองลพบุรี”
(๓) มอบอำนาจเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๒.๔ การเชิดชู ๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มี
เกียรติแก่
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
หน่วยงาน/บุคคล จริยธรรม
ในการดำเนิน
(๑) กิจกรรม “การมอบ
กิจกรรม การ ประกาศเกียรติคุณแก่
ประพฤติปฏิบัติตน คณะกรรมการสถานศึกษา
ให้เป็นที่ประจักษ์ คุณครูในสังกัด โรงเรียน
เทศบาลเมืองลพบุรี”
(๒) กิจกรรม “ยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์”
๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น
(๑) กิจกรรม “การเชิดชู
เกียรติประชาชน ผู้มีจิต
สาธารณะ”

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
มิติ

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่
ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
(๑) กิจกรรม “การเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
๒.๕ มาตรการ ๒.๕.๑ ดำเนินการให้มีข้อตกลง
จัดการในกรณีได้ ระหว่างบุคลากรในองค์กร ได้
ทราบ หรือ รับ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
แจ้ง หรือ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
ตรวจสอบพบการ จริยธรรม และการบริหาร
ทุจริต
ราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
(๑) มาตรการ “จัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
(๒) กิจกรรม “การจัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลเมืองลพบุรี”
๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ จังหวัด
อำเภอที่ได้ดำเนินการ ตาม
อำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ของ อปท.
(๑) กิจกรรม “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแล การปฏิบัติราชการของ
เทศบาลเมืองลพบุรี”
(๒) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
(๓) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”
๒.๕.๓ ดำเนินการให้มี
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรใน อปท.ที่
ปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หน้าที่โดยมิชอบ

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
มิติ

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
(๑) มาตรการ “ดำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีถูก
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
เมืองลพบุรี ทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ”

มิติที่ ๒

รวม

๑๐ มาตรการ
๑๔ กิจกรรม
๒ โครงการ

๓. การส่งเสริม ๓.๑ จัดให้มีและ ๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูล
บทบาทและการ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วย
มีส่วนร่วมของ ข่าวสารในช่องทาง ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ภาคประชาชน ที่เป็นการอำนวย (๑) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์
ความสะดวกแก่ ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมือง
ประชาชนได้มีส่วน ลพบุรี ให้มีประสิทธิภาพมาก
ร่วมตรวจสอบการ ยิ่งขึ้น”
ปฏิบัติราชการตาม (๒) กิจกรรม “การออก
อำนาจหน้าที่ของ ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
องค์กรปกครอง ข่าวสารของเทศบาลเมืองลพบุรี
ส่วนท้องถิ่นได้ทุก (๓) กิจกรรม “อบรมให้
ขั้นตอน
ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐”
๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
คำนวณราคากลาง รายงานผล
การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่
กำหนดให้ อปท.ต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได้
(๑) มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและ
หลากหลาย”
(๒) กิจกรรม “การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การ
คลัง พัสดุและทรัพย์สินของ
เทศบาลเมืองลพบุรี และการรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน
การคลัง”

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
มิติ

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน
(๑) มาตรการ “ จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมือง
ลพบุรี
(๒) โครงการสื่อประชาสัมพันธ์
๓.๒ การรับฟัง ๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็น การ ความคิดเห็นของประชาชน ใน
รับและตอบสนอง การดำเนินกิจการตามอำนาจ
เรื่องร้องเรียน/ร้อง หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ทุกข์ของประชาชน ท้องถิ่น โดยเฉพาะการ
ดำเนินการที่จะมีผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น
(๑) โครงการจัดประชาคม
แผนชุมชน
(๒) กิจกรรม “การ
ดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์เทศบาลเมืองลพบุรี”
๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชน
ในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/
ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
(๑) โครงการออกหน่วย
บริการประชาชนเคลื่อนที่
(๒) มาตรการ “กำหนด
ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน (งานสาธารณุสข)
๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และ
ผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(๑) มาตรการ “แก้ไขเหตุ
เดือดร้อนรำคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม”
(๒) กิจกรรม “รายงานผล
การตรวจสอบขัอเท็จจริงให้ ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
มิติ

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๓.๓ การส่งเสริม ๓.๓.๑ ดำเนินการให้ประชาชน
ให้ประชาชน มี มีส่วนร่วมในการจัดทำ
ส่วนร่วมบริหาร แผนพัฒนา การจัดทำ
กิจการขององค์กร งบประมาณ
ปกครองส่วน
(๑) มาตรการ “การแต่งตั้ง
ท้องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
ลพบุรี”
(๒) กิจกรรม “ประชุม
ประชาคมในเขตเทศบาล”
(๓) กิจกรรม “การส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดทำแผน
ชุมชน”
๓.๓.๒ ดำเนินการให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
(๑) มาตรการ “แต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง”
๓.๓.๓ ดำเนินการให้ประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
(๑) กิจกรรม “การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลเมืองลพบุรี”
(๒) มาตรการ “ตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีของเทศบาลเมืองลพบุรี”

มิติที่ ๓

รวม

๗ มาตรการ
๘ กิจกรรม
๓ โครงการ

๔. การ
๔.๑ มีการจัดวาง ๔.๑.๑ มีการจัดทำและรายงาน
เสริมสร้างและ ระบบและรายงาน การจัดทำระบบควบคุมภายใน
ปรับปรุงกลไกใน การควบคุมภายใน ให้ผู้กำกับดูแล
การตรวจสอบ ตามที่
(๑) โครงการจัดทำแผนการ
การปฏิบัติ
คณะกรรมการ ตรวจสอบภายในประจำปี
ราชการของ ตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔
อปท.
กำหนด

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

๑๖๐,๐๐๐

๑๖๐,๐๐๐

๑๖๐,๐๐๐

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
มิติ

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
(๒) โครงการจัดทำรายงาน
การควบคุมภายใน
๔.๑.๒ มีการติดตามประเมิน
ระบบควบคุมภายใน โดย
ดำเนินการให้มีการจัดทำ
แผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
กำกับดูแล
(๑) กิจกรรม “ติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน”
(๒) มาตรการ “การติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ของเทศบาลเมืองลพบุรี”
๔.๒ การ
๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมี
สนับสนุนให้ภาค ส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแล
ประชาชนมีส่วน การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
ร่วมตรวจสอบการ การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย
ปฏิบัติ หรือการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
บริหารราชการ
(๑) มาตรการ “ส่งเสริมให้
ตามช่องทางที่ ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
สามารถ
กำกับ ดูแลการบริหารงาน
ดำเนินการได้ บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย”
๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแล
การบริหารงบประมาณ การรับจ่ายเงิน การหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของทางราชการ
(๑) กิจกรรม “การรายงาน
ผลการใช้จายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ”
(๒) กิจกรรม “การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบ
การรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล
เมืองลพบุรี”

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
มิติ

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแล
การจัดหาพัสดุ ทั้งนี้ให้อยู่
ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของ
กฎหมาย
(๑) กิจกรรม “การจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ
ตัวแทนชุมชน”
(๒) โครงการอบรมกรรมการ
ตรวจการจ้าง
๔.๓ การส่งเสริม ๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนา
บทบาทการ
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้
ตรวจสอบของสภา มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ท้องถิ่น
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
กำหนดไว้
(๑) โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น
ผูบ้ ริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลพบุรี
(๒) กิจกรรม “การส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองลพบุรี”
๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร ตามกระบวนการ
และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่
ฝักใฝ่ฝ่ายใด
(๑) กิจกรรม “ส่งเสริม
สมาชิกสภาให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร”
(๒) กิจกรรม “การมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองลพบุรี
๔.๔ เสริมพลัง ๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการ
การมีส่วนร่วมของ ดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
ชุมชน
(๑) มาตรการ “เฝ้าระวังการ
(Community) คอร์รัปชัน โดยภาคประชาชน”
และบูรณาการทุก (๒) กิจกรรม “การติดป้าย
ภาคส่วนเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ กรณีพบเห็น
ต่อต้านการทุจริต การทุจริต”

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
มิติ

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
(๑) มาตรการ “การ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริต”

มิติที่ ๔

รวม

๔ มาตรการ
๘ กิจกรรม
๔ โครงการ

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๐

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

ไม่ใช้งบฯ

๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำของเทศบาลเมืองลพบุรี
๑.๑.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการ
ทำงานและความรับ ผิ ดชอบต่อหน้ าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่ งเสริมคุณ ธรรมและจริยธรรมเพื่ อให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหา
ความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัป ชันที่เป็นปัญหาเรื่อรังที่มีส่วนบั่นทอนความ
เจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่าง
จริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสั งคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้อง
ตรงกันว่าการที่จะทำให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้
กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวด
จริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสำนึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไป
ในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนำหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบ
ธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนไปเป็ น แนวทางในการบริ ห ารจั ด การนั้ น ปรากฏอยู่ ในบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับ ปัจจุบั น ซึ่งได้วางกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริห ารการ
ปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูป
การบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบ
หลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลัก
ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วน
ร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนำองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือ
กลไกในการสร้ างมาตรฐานด้ านความโปร่ งใสสำหรับ หน่ ว ยงานหรือ งค์ ก รใดๆ จะต้ อ งคำนึ งถึ งกรอบเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดำเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดีได้ต่อไป
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลเมืองลพบุรี จึงจัดทำโครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ ผู้ บ ริ ห าร บุ ค ลากรขององค์ ก รมี ค วามรู้ค วามเข้ าใจในเรื่ องหลั ก ธรรมาภิ บ าล
คุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์ นำไปสู่การปฏิบัติที่ดีต่อประชาชน
๒. เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรขององค์กร เกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุก
ขั้นตอนและปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้

๔. เป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้างของ เทศบาลเมืองลพบุรี
๕. พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
๔. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม
๕.ติดตามประเมินผลแบบทดสอบก่อน และหลังการอบรม
๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนัก/กอง/ฝ่าย/งาน ทุกส่วนของเทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม
และความซื่อสัตย์
๒. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรเกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนและ
ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำของเทศบาลเมืองลพบุรี
๑.๑.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ
๒. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญของการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าซึ่งถ้ามี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากเท่าใด ก็จะทำให้องค์กรเจริ ญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเท่านั้น ดังนั้น แนวทางหนึ่งที่จะช่วย
ให้การพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็คือ การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร เพิ่มทักษะ
การปฏิบัติงาน ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ ภายใต้กรอบของระเบียบและข้อกฎหมายที่กำหนดและจัด
อบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานและลู กจ้างในการทำงานสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติงานภายในองค์กร
และพื้น ที่ชุ มชนให้ เกิดประสิ ทธิภ าพและประสิทธิผ ล นอกจากนั้นยังนำบุคลากรไปศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่ อ
เสริมสร้างประสบการณ์และให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้จากสถานที่จริง สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ไ ด้มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
ดังนั้ น เพื่อประโยชน์ ในการบริห ารพัฒ นาคุณ ภาพบุคลากรของเทศบาลเมืองลพบุรี จึงได้จัดทำ
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศขึ้น
๓ .วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
๒. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตรงตามระเบียบและข้อกฎหมายและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๓. เพื่ อให้ คณะผู้ บ ริห าร สมาชิกสภาเทศบาล พนั กงานเทศบาล และลู กจ้าง เปิ ดโลกทัศ น์และ
วิสัยทัศน์ อันจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานในองค์กรและได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
๔. เพือ่ ให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เกิดความรักความสามัคคีภายในหน่วยงาน
๔. เป้าหมาย
ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองลพบุรี
๕. พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
๔. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม
๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. คณะผู้บ ริห าร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ภายใต้กรอบของระเบียบและข้อกฎหมายที่กำหนด และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนา
องค์กรและพื้นที่ชุมชน
๒. สามารถนำความรู้ที่ ได้รับมาปรับเปลี่ ยนวิสัยทัศน์ ทัศนคติ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
ทำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
๓. สามารถนำความรู้ที่ได้มาสร้างสัมพันธ์ภาพที่ ดี เพื่อก่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกันทำงานด้วย
ความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทรต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่ของตนเองและองค์กร
๔. ผู้ บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาล สามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๑.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลเมืองลพบุ รี ในฐานะองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี บทบาทที่ในการจัดการศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๒) ให้พลเมืองทุกคนได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถพัฒนาขีดความสามารถที่มี อยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลให้เต็มศักยภาพ
จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกันโอกาสและความเสมอภาค ในการเข้าถึงบริการศึกษาที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน โดยให้ห น่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้นำไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒ นาการศึกษา และ
เรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยการมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานและสร้างงานได้
เทศบาลเมืองลพบุรี จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน ๕ โรงเรียน ประกอบกับผู้บริหารท้องถิ่น มีนโยบายรับการ
เปลี่ย นแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ โดยการน้ อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศ
ทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มพูน
ความรู้ในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษาจึงได้กำหนดโครงการนี้ขึ้น
โดยในขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานตามโครงการ ต้องคำนึงถึงระเบียบเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา
มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารและการจัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
๒. เพื่ อ ให้ โ รงเรี ย นในสั ง กั ด และศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ได้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นความรู้ ทั ศ นคติ
การปฏิบัติงานใหม่ ๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
๓. เพื่อส่งเสริมการมี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวบรวมข้อมูลและเรื่องราวต่าง ๆ ของความรู้
ได้รับจากการศึกษาดูงาน มาปรับใช้ในการพัฒนางานด้านการศึกษาท้องถิ่นต่อไป
๔. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางด้านการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ
๔. เป้าหมาย
จัดให้มีการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานให้แก่ผู้บริหาร พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
๕. พื้นที่ดำเนินการ
ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. ประชุม วางแผน และจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒. แต่งตั้งคณะทำงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ
๓. ติดต่อประสานทางกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง กำหนดวัน เวลา สถานที่
๔. ประชุมชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
๕. ดำเนินการอบรมสัมมนาตามกำหนด
๖. สรุปผลการจัดโครงการ

๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
จำนวน ๗๐๐,๐๐๐.-บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา งานนิเทศการศึกษา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. เกิดกระบวนการเรีย นรู้ร่ว มกัน ระหว่างผู้ บ ริห ารเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและบุค ลากร
ทางการศึกษา
๒. เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ และการเสนอแนะงานต่า ง ๆ ผ่านประสบการณ์ตรงจากการ
อบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน
๓. พนักงานเทศบาล พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา สามรถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒ นา
การศึกษาภายในโรงเรียนได้ตามวัตถุประสงค์
๔. พนักงาน พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา นำความรู้และประสบการณ์ในการอบรมมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๕. พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

๑.๑.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ทางเท้า ท่อระบาย บ่อพัก
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองลพบุรี มีหน้าที่ภารกิจในการปรับปรุงถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง ทาสี ตีเส้นจราจรเกาะกลางถนน ภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
การป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลฯ จึงจัดทำโครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามของบ้านเมือง
๒. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย
๔. เป้าหมาย
๑. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
๒. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ
๓. ก่อสร้างบ่อพัก
๔. ตีเส้นจราจร
๕. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. มอบงานให้ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
๓. สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
จำนวน ๘๐๐,๐๐๐.-บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักการช่าง เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
๒. บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น

๑.๑.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๒. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อำนาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ
คณะรั ฐ มนตรี ในการประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ ๒๖ สิ งหาคม ๒๕๕๑ มี ม ติ เห็ น ชอบในหลั ก การเกี่ ย วกั บ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณธรรม ใน
องค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลเมืองลพบุรี จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดเพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี
ในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท ำโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ปลู ก จิ ต สำนึ ก ให้ พ นั ก งาน เจ้ าหน้ าที่ เทศบาลเมื อ งลพบุ รี มี คุ ณ ธรรมจริย ธรรม เข้ า ใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตส่วนตัว
และในการปฏิบัติราชการ
๒. เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกร่วมใน
การเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน
และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละ และการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
๓. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลเมืองลพบุรี ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีการดำเนินงาน
จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น ๓ แนวทาง คือ
๑. การจัดกิจกรรม บรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล บรรยาย
ให้ความรู้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่
๒. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ แบ่งปันและเห็น
คุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทำบุญถวายทาน
แก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น
๓. การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
๑. พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
๒. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการ
สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม
๓. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำของเทศบาลเมืองลพบุรี
๑.๑.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองลพบุรี”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลเมืองลพบุรี ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองลพบุรี พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยกำหนดกลไกและระบบในการบั งคับ ใช้อย่างมีประสิทธิภ าพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการ
กระทำ ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจัง หวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ กำหนดให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นใน
ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต
และรับผิดชอบยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทำใน
สิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือ กปฏิบัติ ให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี
คุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นใน
หลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สำนัก งาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนกรณี การเรี่ยไร และกรณี การให้ ห รือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่ อ
กำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลง
วัน ที่ ๒๕ ธัน วาคม ๒๕๕๗ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรนำแนวทางการดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็น
แนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน จึงได้จัดทำ
มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองลพบุรี” ขึ้นเพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมือง
และฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอัน
เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ กำกั บ ความประพฤติ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในการยึ ด หลั ก ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม
๒. เพื่ อ ให้ เกิ ด การปรั บ ปรุ ง ประมวลจริ ย ธรรมขององค์ ก รให้ เป็ น ปั จ จุ บั น และสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และสร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป
๓. เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ ายบริหารใช้อำนาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่ อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคม
ตามลำดับ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป

๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการ
ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองลพบุรี เปิดเผยเป็นการทั่วไป
แก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายพนักงาน
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๒. บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของ
องค์กร

๑.๑.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รู ป แบบ โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากฝ่ า ยการเมื อ ง หน่ ว ยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิ ทั ก ษ์ รั ก ษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้ านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศ
ไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น เทศบาลเมือง
ลพบุรี จึงได้กำหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ขึ้น เพื่อให้สามารถแปลง
แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้ างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่ คณะผู้ บ ริห าร สมาชิ กสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานจ้างทั่วไปในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
๒. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่ คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้อมูล/องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล / องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๒๘ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึก
๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรที่ในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรีได้
รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ / กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๘. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
งานนิติการ งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จำนวนข้อมูล / องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำของเทศบาลเมืองลพบุรี
๑.๑.๓ สร้างจิตสำนึก และความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีประโยชน์ทับซ้อน
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล
เมืองลพบุรี
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่ านี้เป็นการกระทำ
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ ทับ ซ้อน” หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม แต่ กลับเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมหรือการดำเนินการที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือ
พวกพ้อง ทำให้การใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลาย
รูปแบบไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้
อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือ
การที่บุคคลผู้มีอำนาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จาก
ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครั ฐ โดยกำหนดให้ ห น่ ว ยงานควรมี ก ารประชุ ม หรื อ สั ม มนาภายในองค์ ก ร เพื่ อ ให้ ค วามรู้ เรื่ อ งการป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างประโยชน์ส่วนบุคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ดังนั้น เทศบาลเมืองลพบุรี จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่บุคลากรในเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่ อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริห ารกับ พนักงานเทศบาล เพื่อให้พนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
๒. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของราชการและเจ้าหน้า ที่ของเทศบาล
เมืองลพบุรี
๓. เพื่ อ เสริ ม สร้ างให้ ข้ า ราชการและเจ้ าหน้ า ที่ ข องเทศบาลเมื อ งลพบุ รี มี จิ ต สำนึ ก ค่ านิ ย ม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจาก
การทุจริตคอร์รัปชั่นมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
๔. เป้าหมาย
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองลพบุรี

๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
จัดประชุมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนไม่น้อยกว่าปีละ ๒ ครั้ง
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์
พนั กงานเทศบาลและพนั กงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทั บ ซ้อนและมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

๑.๑.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีประโยชน์
ทับซ้อน
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “การจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
๒. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต เป็ น วาระแห่ งชาติ และรั ฐ บาลได้ แ ถลงนโยบาล ๑๑ ด้ า น อั น รวมถึ ง ประเด็ น เรื่ อ ง
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกั นและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้ภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรมรวมทั้งปรับปรุงและ
จัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ
ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุม ประเด็นการ
ประเมิน ๕ ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่ง สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย
เพื่อตอบสนองนโยบาลรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้างต้นและเพื่อนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติ
ให้เป็นกลไกสำคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ใน
ภาครัฐ เทศบาลเมืองลพบุรีจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว
รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทย
ให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองลพบุรีให้ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
นำไปเป็นองค์ความรู้ในการทำงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
๒. เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น
๔. เป้าหมาย
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลเมือง
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
๒. จัดทำ (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. ตรวจสอบความถูกต้อง

๔. จัดทำการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๕. แจกจ่ายให้บุคลากร
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น ดังนี้
๑.๒.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. หลักการและเหตุผล
งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เป็ น งานที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ ราษฎรให้ พ้ น จากทุ ก ข์ อั น เกิ ด ภั ย
ต่าง ๆ นอกจากนั้นยังเป็นงานด้านเทคนิ ค ที่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่มีความรู้ ทักษะประสบการณ์ และความชำนาญ เข้า
ช่วยเหลือเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สิน และบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย
เพือ่ ให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภั ยทันต่อเหตุการณ์ จึงได้จัดโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขึ้น
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มพูนหรือปรับปรุงสมรรถภาพในการทำงาน ตลอดจนความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์
และวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้น
๒. เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
๓. เพื่ อ นำความรู้ ประสบการณ์ ในการศึกษาดูงานมาใช้ป ระโยชน์ ในการพั ฒ นาหน่ว ยงานให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔. เป้าหมาย
ฝึกอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และประชาชนทั่วไป
๕. พื้นที่ดำเนินการ
- ภาคทฤษฎีอบรมที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี
- ภาคปฏิบัติบริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. เสนอโครงการขออนุมัติ
๒. ดำเนินการฝึกอบรมโดยการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ
๓. ทัศนศึกษาดูนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ติดตามผลและประเมินผลตามโครงการ
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ประชาชน พนักงานเทศบาล พนักงานป้องกันฯ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์เพิ่ม
๒. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ประชาชน พนักงานเทศบาล พนักงานป้องกันฯ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องมีขวัญ กำลังใจ และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
๓. การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

๑.๒.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้ เป็นแนวทางการปฏิบัติในการจัดเก็บรายได้
ซึ่งการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภารกิจที่จะต้องเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีฐานะการคลังที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตนั้น
เทศบาลเมืองลพบุรี ซึ่ง เป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีบำรุง
ท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ตามระเบียบกฎหมาย จึงต้องหาแนวทาง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ดังนั้น เทศบาลเมืองลพบุรี จึงได้จัดทำมาตรการ “เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม” ให้มีความถูกต้องและเกิด ความยุติธรรมในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
และสร้างความเข้าใจอันดีให้กับประชาชนผู้เสียภาษี
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการจูงใจและเชิญชวนให้ประชาชนพร้อมใจกันเสียภาษีตามกำหนดเวลา
๒. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลเมืองลพบุรีกับประชาชนผู้เสียภาษีและ
ค่าธรรมเนียม
๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองลพบุรี
๔. เพื่อสร้างทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีต่อเทศบาลเมืองลพบุรี
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ที่ต้องชำระภาษี
ให้มาชำระภาษีและค่าธรรมเนียมตรงตามกำหนดเวลา
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. จัดทำประกาศเชิญชวนประชาชนให้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ภายในกำหนดแต่ละประเภท
ของภาษีและค่าธรรมเนียม
๒. เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์เกี่ ย วกับ การชำระภาษี แ ละค่ าธรรมเนี ยม เปิ ด เผยเป็ น การทั่ ว ไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้ ๘ ช่องทาง เช่น เว็บไซด์เทศบาลเมืองลพบุรี เสียงตามสาย เคเบิ้ลเทศบาลเมืองลพบุรี
หอกระจายข่าวตามชุมชน ประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี แผ่นพับ ป้ายวิ่ง จัดทำหนังสือถึ ง
ผู้เสียภาษีโดยตรง และออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองลพบุรี

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ทำให้ประชาชนพร้อมใจและสนใจหันมาชำระภาษีมากขึ้น
๒. ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเทศบาลเมืองลพบุรี กับประชาชนผู้เสียภาษี
๓. การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๔. ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองลพบุรี
๕. ทำให้ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อเทศบาลเมืองลพบุรี
๖. ทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง

๑.๒.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา
และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน
๒. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมาก การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าไม้ที่
ผิดกฎหมายเพิ่ มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจำนวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้
ธรรมชาติ ข องประเทศไทยกลั บ มามี ค วามสมดุ ล เพิ่ ม มากขึ้ น พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั วและสมเด็ จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหา
วิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบ
ง่ายและประหยัดในการดำเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า ๓ อย่าง เพื่อประโยชน์ ๔ อย่าง”ปลูกป่า๓อย่าง ได้แก่
ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทำที่อ ยู่อาศัยและจำหน่าย
“พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน
เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริม
การอนุ รั กษ์ ฟื้ น ฟู ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ มในชุม ชนและในเขตเทศบาลเมือ งลพบุ รี เพื่ อส่ งเสริม ให้
ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกสาธารณะให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ
๒. เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวมได้
๓. เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมาก
ขึ้น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๑. ประชาชนในพื้นที่ ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองลพบุรี
จำนวน ๒๖ ชุมชน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้
เป็นต้น
๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้ำ คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวน ๒๖ ชุมชน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี โดยบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ
๕. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีและแหล่งน้ำ คู คลอง
๖. วิธีการดำเนินงาน
๑. จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ
๒. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชน
๓. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชน

๔. จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กำจัดวัชพืชในแม่น้ำคูคลอง ทำ
ความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในชุมชนและในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
๕. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ
ตลอดจนประชาชนทั่วไป
๖. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดำเนินการ
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์สาธารณะ เข้าร่วมกลุ่ม
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
๒. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้
๓. สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติมีมากขึ้น

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น เทศบาลเมืองลพบุรี
๑.๒.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดงานรัฐพิธี
๒. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากการจั ด งานรั ฐ พิ ธี ในแต่ ล ะงาน คณะผู้ บ ริ ห าร เทศบาลเมื อ งลพบุ รี เห็ น ความสำคั ญ
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมจัดงานเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กับจังหวัด รัฐบาล ทุกครั้ง จึงได้จัดทำ
โครงการจั ด งานรั ฐ พิ ธี เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ การเทิ ด พระเกี ย รติ เช่ น จั ด ซื้ อ ผ้ า สี ป ระจำส่ ว นพระองค์
เครื่องสักการบูชา พระบรมฉายาลักษณ์ จัดซื้อธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ สำหรับ ประดับตาม
สถานที่จัดงาน และสถานที่ต่างๆ ภายในเขตเทศบาล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ประชาชน เยาวชน นักเรียน นิสิ ต นักศึกษา ร่วมกิจกรรมอย่างสมพระเกียรติเน้นคุณภาพและให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม ตามนโยบายของรัฐบาล
ดั งนั้ น เพื่ อ ประโยชน์ ในการจั ด บริ ห ารจั ด งานรัฐ พิ ธี ข องเทศบาลเมื อ งลพบุ รี เป็ น ไปด้ ว ยความ
เรียบร้อย จึงได้จัดทำโครงการจัดงานรัฐพิธี ขึ้น
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็ นการถวายพระพรชัยมงคล ในวันเฉลิ มพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่ หั ว รัชกาลที่ ๑๐
วัน เฉลิมพระเกีย รติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน าถ ๑๒ สิ งหาคม และสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุ ดา
และวันสำคัญต่าง ๆ ของสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนที่มี
ความจงรักภักดี เป็นศูนย์รวมจิตใจแห่งความเป็นชาติ เผยแผ่ความเป็นมาของพระมหากษัตริย์ไทย
๓. เพื่อสร้างบรรยากาศของความปรองดองและความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ
๔. เป้าหมาย
ประชาชน ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา
๕. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. จัดทำโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติ
๒. จัดสถานที่ในการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติตามวาระต่าง ในเขตเทศบาล และศาลาประชาคม
เทศบาลเมืองลพบุรี
๓. จัดเตรียมงานรัฐพิธีต่างๆ ตามคำสั่งจังหวัดลพบุรี
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานรัฐพิธี สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองลพบุรี

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนได้ร่ ว มถวายความจงรักและภั ก ดีต่ อพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หั ว รัช กาลที่ ๑๐
และร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. ประชาชนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความ
สมานฉั น ท์ แ ก่ ข้ า ราชการ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประชาชน เยาวชน นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา เกิ ด ความรั ก
ความสามัคคี
๓. ปลูกฝังให้ประชาชนรู้จักขนบธรรมเนียมราชประเพณีของพระมหากษัยรติไทย สามารถนำไป
ต่อยอดของการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปได้อย่างดี
๔. ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่น สมาชิ กสภาเทศบาล บุ ค ลากรของเทศบาล สามารถนำองค์ ค วามรู้ต่ างๆ
ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น เทศบาลเมืองลพบุรี
๑.๒.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. หลักการและเหตุผล
ด้ว ยเทศบาลเมือ งลพบุ รี ตระหนัก ถึงปั ญ หาความมั่น คงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัต ริย์
สภาพสังคมไทยในปั จจุบั นตกอยู่ ในภาวะวิกฤต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒ นธรรมเช่นปัญหา
ความขัดแย้งของคนในชาติ ปัญหาการก่อการร้าย ปัญหายาเสพติด และปัญหาความยากจน เป็นต้นปัญหาเหล่านี้
ล้ ว นเป็ น ปั จ จั ย สำคั ญ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คงของชาติ และนั บ วั น ก็ ยิ่ ง ขยายความรุ น แรงมากขึ้ น ดั ง นั้ น
ความมั่น คงของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะต้องเกิดขึ้นจากการบ่มเพาะภายในจิตใจของคนในชาติ
ให้มีความรัก ความภูมิใจในชนชาติ ศาสน์ พระมหากษัตริย์ของตนเอง ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้มี
โครงการอาสาสมั ค รปกป้ อ งสถาบั น (อสป.) เพื่ อ เสริม สร้างแนวคิ ด พื้ น ฐานที่ ถู ก ต้ อ งตามแนวทางการปกครอง
ในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ให้ กั บ ประชาชน ด้ ว ยการน้ อ มนำพระราชดำริ
และแนวพระราชดำรั ส ขององค์ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ตลอดจนพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระองค์
เป็ น ที่พึ่ง รวมทั้ งการยึ ดถือเอาพระราชปณิ ธ านของพระองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิ บัติตน เพื่อสร้าง
ประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน และส่วนรวม รวมทั้งสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามโครงการอาสาสมั ค รปกป้ อ งสถาบั น (อสป.) กรมการปกครอง
เทศบาลเมืองลพบุ รี ในฐานะหน่ วยงานราชการภายใต้บังคับบัญ ชาของกระทรวงมหาดไทย จึงได้ จัดทำโครงการ
ปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เทศบาลเมืองลพบุรี ขึ้น
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องคุณธรรม รู้รักสามัคคี
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปเผยแพร่และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนนำไปปฏิบัติ
๒. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความสามัคคี และสร้างความสมานฉันท์ ของคนในชาติที่มี
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจแห่งความเป็นชาติ
๓. เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมและจารีตประเพณี
๔. เพื่อเป็นต้นแบบนำอุดมการณ์ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและขยายผลให้กับประชาชนทุกคน
๕. เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านความคิดอย่างมีเหตุมีผล
๔. เป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป
๕. พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธดี ำเนินการ
๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
๔. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม
๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานรักษาความสงบฯ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
๑. ผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานได้รับทั้งความรู้ ทักษะเกิดความรักเทิดทูนและปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์มากขึน้ และสามารถดำรงชีพตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๒. ผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภา บุ ค ลากรและ ผู้ เข้ ารั บ การอบรม รู้ จั ก ใช้ ส ติ คิ ด ก่ อ นตั ด สิ น ใจอย่ า ง
มีเหตุมีผล เกิดความรักความสามัคคี และสร้างความสมานฉันท์มากยิ่งขึ้น
๓. เพิ่มวิสัยทัศน์ให้กับผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาบริหาร
และพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองลพบุรีให้เจริญก้าวหน้าตลอดไป
๔. ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาเทศบาล บุ ค ลากรของเทศบาล สามารถนำองค์ ค วามรู้ ต่ างๆ
ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๓.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการหนูน้อยรักศีล ๕
๒. หลักการและเหตุผล
ด้านสภาพสังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง เป้าหมายของการศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาของชาติต้องการให้เยาวชนของชาติเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข โดยกำหนดความมุ่ง
หมายและหลักการจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมในการดำเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
กองการศึกษา เทศบาลเมืองลพบุรีตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของนักเรียนต้องมีคุณธรรมนำความรู้
และเพื่อเป็ น การปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรม ให้ นักเรียนเป็นคนดีด้วยการคิดดี พูดดี ทำดี เป็นการฝึ กวินัยตนเอ ง
กล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยน มีคุณธรรมและจริยธรรมจึงจัดโครงการหนูน้อยรักศีล ๕
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปลู กฝั งคุณ ธรรม จริยธรรมให้ แก่นักเรียนของโรงเรียนเป็น คนดีด้วยการคิดดี พู ดดี ทำดี
โดยใช้หลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา
๒. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมการมีวินัยในตนเองและมีค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
๔. เป้าหมาย
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศาลเมืองลพบุรี
ผลผลิต
- นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี มีคุณธรรมตามหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา
โดยนักเรียน คิดดี พูดดี ทำดี
- นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ได้มีคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
- นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี สามารถรู้คุณค่าคุณธรรมการมีวินัยในตนเองและ
ค่านิยม ๑๒ ประการ
๕. พื้นที่ดำเนินการ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย
- คุณครูมีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝัง
จิตสำนึกที่ดีให้นักเรียนเป็นคนดีและเห็นความสำคัญของโครงการหนูน้อยรักศีล ๕
- มีการจัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเข้าร่วมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
เวลา ๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น. พร้อมกับสอนเสริมประสบการณ์ชีวิตโดยมีการเล่านิทานคู่คุณธรรมสอดแทรกโครงการหนู
น้อยรักศีล ๕
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนของโรงเรียนเป็นคนดีด้วยการคิดดี พูดดี ทำดี โดยใช้
หลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา
๒. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
๓. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมการมีวินัยในตนเองและมีค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ

๑.๓.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการค่ายคุณธรรม
๒. หลักการและเหตุผล
ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และการศึกษา ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะเห็นว่ารุนแรงยิ่งขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะปัญหาเด็กและเยาวชนประพฤติตนไปในทางที่
ไม่ เ หมาะสม ชอบเที่ ย วเตร่ มั่ ว สุ ม กั บ อบายมุ ข ต่ า ง ๆ ไม่ เ อาใจใส่ ต่ อ การศึ ก ษาเล่ าเรี ย น ใช้ ชี วิ ต อิ ส ระ
เทศบาลเมืองลพบุรีเล็งเห็ นความสำคัญ ของเด็กเยาวชน จึงได้ประชุมปรึกษาหารือวางแผนจัดทำ “โครงการค่าย
คุณธรรม ม.๑ – ม.๖” จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการจะได้ช่วยขัดเกลาให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม มีวินัย เป็นคน
เก่งและมีความสุข ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สนับสนุน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งยังเป็นการนำนักเรียนให้มีแนวการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อีกด้วย
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อเป็ น การปลู ก ฝั งคุณ ธรรมพื้ นฐาน ๘ ประการ คื อ ขยัน ประหยัด ซื่อสั ตย์ มีวินัย สุ ภ าพ
สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ
๒. เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
๔. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมะตามสมควรกับวัยของตน
๕. เพื่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมให้นักเรียนมีสมาธิและตั้งใจในการเรียนดีขึ้น
๔. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ
- นักเรียนร้อยละ ๘๐ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
- นักเรียนร้อยละ ๘๐ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขตามอัตภาพของตนเอง
- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้เรียนรู้ธรรมะตามควรแก่วัย
- นักเรียนทุกคนมีสมาธิในการเรียนมากยิ่งขึ้น
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี มีคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ
- นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
- นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี เกิดการเรียนรู้ควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรม
และวินัยในตนเอง
- นั ก เรี ย นโรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลเมื อ งลพบุ รี มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษา และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่คาดหวัง
๕. พื้นที่ดำเนินการ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินงาน
๒. สำรวจวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดทำกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
๓. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ

๔. ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน
๕. ดำเนินงานตามโครงการ
๖. กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
๗. จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. นักเรียนรู้วิธีดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. นักเรียนมีความสุขในการเรียน
๓. นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมะตามสมควรกับวัยตนเอง
๔. นักเรียนทุกคนมีสมาธิในการเรียนมากยิ่งขึ้น
๕. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ควบคูก่ ับการมีคุณธรรม จริยธรรมและวินัยในตนเอง

๑.๓.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต”
๒. หลักการและเหตุผล
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้าน คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมใน
การรักความดีและรู้สึก ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถู กต้องนี้จะ
เป็นรากฐานสำคัญเพื่อทำให้ทุกคน เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ปัจจุบันประชาชนจำนวนไม่น้อยเห็น ปัญหาเรื่องการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รั บผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็กเยาวชนไทยขาดการ
ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืนหากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของ
คุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย เทศบาลเมืองลพบุ รี
ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เด็กและ
เยาวชนตื่นตัวเห็นความสำคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการ ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบและเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและคุ ณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชั่น และการโกงทุกรูปแบบ
๒. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชนให้เกิดจิตสำนึกที่จะยึดมั่นในการทำความดี
มีความซื่อสัตย์สุจริต
๓. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคำขวัญอย่ างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต
๔. เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์
๔. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลพบุรี
เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็ นความสำคัญหั นมาสนใจปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
๕. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน
๑. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๒. แต่งตัวคณะกรรมการดำเนินการประกวด
๓. ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนส่งคำขวัญเข้าประกวด
๔. ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลเมืองลพบุรี
๕. ทำพิธีมอบรางวัล ณ เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลเมืองลพบุรี

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. เด็กและเยาวชนมีคุณ ธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับ พฤติกรรมทุ จริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุ ก
รูปแบบ
๒. เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตสำนึกที่จะยึดมั่นในการทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
๓. เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์

๑.๓.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันสังคมให้เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)
๒. หลักการและเหตุผล
ในปั จจุบัน การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญ หาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้ องมีค่านิยมในการ
รักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูป แบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้ นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลเมืองพัท ยาและองค์การบริห ารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(๙) การจัดการศึกษา
(๑๐) การสั ง คมสงเคราะห์ แ ละการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก สตรี คนชรา และผู้ ด้ อ ยโอกาส
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖
ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา ๒๕ กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริม
การดำเนินงานและจัดตั้ง แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ เทศบาลเมืองลพบุรีพิจารณาเห็นความสำคัญของปัญหา
ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และค่านิ ยมที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เด็กและเยาวชน
เติบ โตขึ้น เป็ น พลเมืองที่มีคุ ณ ภาพและเป็ น การป้องกันแก้ไขปัญ หาทุ จริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่ สุด โดยการปลู กฝั ง
จิตสำนึ กให้ เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสั ตย์สุจริต การยึดมั่นในความซื่อสั ตย์รู้จักแยกแยะถูกผิ ด
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔๓ ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่ คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึก
เพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคำนึ งสังคมส่ วนรวม มีความรับ ผิ ดชอบต่อตัวเองในการกระทำใด ๆ และพร้อมที่จะ
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
๒. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกง
ทุกรูปแบบ
๓. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม
๔. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล จำนวน ๔๐๐ คน
เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรู้
ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข
๕. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน
๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒. แต่งตังคณะกรรมการและแระสานงานคณะวิทยากร
๓. ดำเนินการตามโครงการ
๔. สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ
๖. พื้นทีด่ ำเนินการ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
๒. เด็กและเยาวชนมีภู มิคุ้ม กันทางสั งคม ไม่ยอมรับ พฤติกรรมทุ จริ ต คอร์รัปชั่ นและการโกงทุ ก
รูปแบบ
๓. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม

๑.๓.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองลพบุรี (กิจกรรม “ส่งเสริมการ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)
๒. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น เด็ กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลาย ๆ ด้านที่ ท ำให้ เกิดปั ญ หาเช่ น
ผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ เด็กและเยาวชน
ไทยไม่เห็นความสำคัญของการศึกษาสนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตนซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ
ดังนั้นจึงควรทำให้เด็กและเยาวชน รู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่ าของทรัพยากรต่าง ๆ รู้จักอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันมีจิตสำนึกรักษ์ วิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เทศบาลเมืองลพบุรีพิจารณาเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งอนาคตของชาติ
จึงได้จัดโครงการสร้างภูมคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองลพบุรี (กิจ กรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้นเพื่อปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้ อย่างสมดุลท่ ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรต่าง ๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสำนึกรั กษ์สิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลเมืองลพบุรี มีอำนาจและหน้า ที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ ของประชาชนในท้ องถิ่น ของตนเองดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสั งคมสงเคราะห์ และการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดีที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคมและสติปั ญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่ งเสริมและปลู กฝั งให้ เด็กและเยาวชนนำแนวคิ ดปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวันได้
๒. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
๓. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และแบ่งปัน
และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๔. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง จำนวน ๑๐๐ คน
เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เห็น คุณ ค่าของทรัพยากรต่าง ๆ รู้จั กเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันและรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข
๕. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน
๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการและแระสานงานคณะวิทยากร
๓. ดำเนินการตามโครงการ

๔. สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ
๖. พื้นทีด่ ำเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. เด็ ก และเยาวชนสามารถนำแนวคิ ด ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ใ นการดำเนิ น
ชีวิตประจำวันได้
๒. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
๓. เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่ าง ๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน รู้จักอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

๑.๓.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดให้มีโครงการ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” (Local
Sufficiency School : LSS) โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสริมสร้างลักษณะ
นิสัยในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ให้มีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีวิจารณญาณบนหลั กการของความ
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มีความรู้และคุณธรรมกำกับเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจ
หน้าที่เพื่อเจริญก้าวหน้าไปอย่างสมดุล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมีความตระหนักในการสืบสาน สร้างสรรค์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความรู้และหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในท้องถิ่น พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในรูปแบบของการแก้ไ ขปัญหาหรือการพัฒนาต่อยอดสิ่งที่ชุมชนดำเนินการอยู่
แล้วให้ดียิ่งขึ้น โดยการปลุกจิตสำนึกของการแบ่งปันให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี จึงได้จัดทำโครงการน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นขึ้น
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนตระหนักเห็ นความสำคัญเกี่ยวกับหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง
๒. เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจสามารถน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างชาญฉลาดและรอบรู้
๓. เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรี ยน สามารถประพฤติ ปฏิบัติตน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
๔. เพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”
ตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
รัชกาลที่ ๙
๔. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ ๘๐ มีความตระหนัก เห็นความสำคัญและมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง
- นั กเรีย น ครู และบุ คลากรในโรงเรียน ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ความเข้าใจสามารถน้อมนำหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างชาญฉลาดและรอบรู้
- นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ ๘๐ สามารถประพฤติ ปฏิบัติ ตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
- นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ ๗๐ ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ลพบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน มีความตระหนักเห็นความสำคัญและมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน สามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติอย่างชาญฉลาดและรอบรู้

- นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน สามารถประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
- นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. พื้นที่ดำเนินการ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. ประชุมชี้แจงนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อเปิดโลกทัศน์ “ระเบิดจากข้างใน” ให้เกิด
ความตระหนักเห็นความสำคัญและมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เสนอโครงการต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขออนุมัติดำเนินการ
๓. มอบหมายภารกิจการดำเนินการตามโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี แก่นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน
๔. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน “โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี”
๕. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการ
๖. เก็บรวบรวมผลการดำเนินการในแฟ้มพัฒนาโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ด้าน ดังนี้
- ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
- ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
- ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
๗. รับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
๘. สรุป/ประเมินผลโครงการ
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน ตระหนักเห็นความสำคัญเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง
๒. นั กเรีย น ครูและบุ คลากรในโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจสามารถน้อมนำหลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างชาญฉลาดและรอบรู้
๓. นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน สามาประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลีกปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
๔. นั กเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน ได้รั บการพัฒ นาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ “โรงเรียนพอเพียง
ท้ อ งถิ่ น ” ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๒.๑ แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี”
๒. หลักการและเหตุผล
คณะกรรม ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่ งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทั กษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศมี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้ งชาติ ต้ านทุ จ ริ ต ” มี เป้ าหมายหลั ก เพื่ อ ให้ ป ระเทศได้ รับ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จิ ต (Corruption
Perception Index : CPI)ไม่ น้ อ ยกว่าร้ อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ งการที่ ระดั บ คะแนนจะสู งขึ้ น ได้ นั้ น การ
บริห ารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้ นเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิ ชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น
๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็น
อิส ระแก่องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น เป็ น หน่ว ยงานหลั กในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้ งมีส่ ว นร่ว มในการ
ตัด สิ น ใจแก้ ไขปั ญ หาในระดับ พื้ น ที่ ส่ ว นการกำกับ ดู แลองค์ ป กครองส่ ว นท้อ งถิ่ นจะทำได้ จะได้เท่ าที่ จ ำเป็น ตาม
กฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริ ตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่อ งที่มีคำครหาที่ได้สร้าง
ความข่มขืนใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณ ธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
ของคนทำงานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไปและหากจะว่ากันไปแล้วเรื่องในทำนองเดียวกันนี้สามารถเกิดขึ้นกับ
คนทำงานในส่วนราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงานในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจำนวนมากและมากกว่า
คนทำงานในหน่วยงานราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็น ไปได้สูงคนทำงานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่อง
การใช้ อำนาจหน้ าที่ โดยมิช อบมากกว่ า แม้ว่าโอกาสหรือช่ องทางที่ค นทำงานในท้ องถิ่น จะใช้ อำนาจออกนอกลู่
นอกทาง จะได้ไม่มากเท่ากับคนที่ทำงานในหน่วยงานราชการอื่นและมูลค่าความเสียหายของรัฐที่คนทำงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริ ตของคนนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรีต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดทำแผนปฏิ บัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นบริหารด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ
หลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเอง
ต่อไปให้คุ้มครองพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
๓.วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรีด้วยการ
จัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
๔. เป้าหมาย
๑. ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ
๒. มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง
๓. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี
๒. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
๓. จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๔. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๕. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๖. ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๗. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๘. รายงานผลการดำเนินงาน
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลผลิต
- มีประกาศเจตจำนงการต่อด้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ
- มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี จำนวน ๑ ฉบับ
ผลลัพธ์
- การบริ ห ารราชการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรเทศบาลเมืองลพบุรี
- ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานเทศบาลเมืองลพบุรี

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล” (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
๒. หลักการและเหตุผล
พนั ก งานเทศบาล ลู ก จ้ า งประจำและพนั ก งานจ้ า งของเทศบาลเมื อ งลพบุ รี เป็ น บุ ค ลากรที่ มี
ความสำคั ญ ต่ อ องค์ ก รโดยการขับ เคลื่ อ นการพั ฒ นาขององค์ ก รให้ มี ศั ก ยภาพ โดยมุ่ งผลสั ม ฤทธิ์ข องงานให้ เกิ ด
ประโยชน์ ต่อองค์กรและประชาชน การพัฒ นางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็ น ปั จ จั ยสำคัญ ในการพั ฒ นางานให้ มีคุณ ภาพจะต้องมี มาตรฐานในการทำงานที่เป็นรูป ธรรมชัดเจน และมี
มาตรการในการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ด้านการพัฒ นาระบบบริหารให้ มีประสิทธิภาพ
เป็นธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
เพื่อให้เป็น ไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่กำหนดให้ การ
ปฏิ บั ติงานตามอำนาจหน้ าที่ ข องเทศบาลต้ องเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน โดยวิธีก ารบริห ารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบั ติราชการ และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ที่
กำหนดให้บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนบริหารราชการในองค์กร ผู้บริหาร
ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาให้มี ประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
การทำงาน มีความโปร่งใสและตรวจสอบการทำงานได้จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคลขึ้น
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมและกฎหมายของผู้บริหาร
ให้ปรากฏชัดเจน
๒. เพื่อกำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการทำงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง และ
มอบหมายงานอย่างเป็นธรรม
๓. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส
๔. เพื่ อให้ การปฏิ บั ติงานบุ ค ลากรมี แนวทาง รูป แบบ ขั้น ตอนการปฏิ บั ติงานที่ ถูก ต้อ ง โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้และป้องกันการได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นตามระเบียบ
๕ เพื่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมให้นักเรียนมีสมาธิและตั้งใจในการเรียนดีขึ้น
๔. เป้าหมาย
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรีที่เกี่ยวข้อง
๒. นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการบริหารงานบุคคล
๓. ประกาศเผยแพร่มาตรการบริหารงานบุคคล
๔. ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
๕. ประกาศเผยแพร่มาตรการ

๖. กำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลผลิต
- มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล จำนวน ๑ มาตรการ
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานและหลัก
ธรรมาภิบาล
ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า ๘๐%
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อย
กว่า ๘๐%
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวส่วนราชการ
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองลพบุรี เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจ
หน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทำมากมายใน
การบริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้ม ารับบริการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลนั้น มันจะประสบปัญหาด้าน
การอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมายรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหารไม่มีการกระจาย
อำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กองและฝ่าย
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุป สรรคอย่างยิ่งต่อการให้บ ริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
อันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบ
การให้บริหารภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็น ไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่กำหนดให้ การ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗
ที่กำหมดให้บริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุ ขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอน
ปฏิบั ติงานเกิน ความจำเป็ น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ
บริ ห ารงานมี ป ระสิ ท ธิภ าพคุ้ ม ค่ า ตามพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ (๒) เตรส กำหนดให้
นายกเทศมนตรีมีอำนาจ ในการสั่งอนุญาตและอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาล มาตร ๔๘ สัตตรส กำหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและ
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล มาตรา ๔๘ วีสติ นายกเทศมนตรีมีอำนาจมอบหมายการ
ปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้ง ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ ๔๘
กูนวีสติ กำหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายและอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด
หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่องเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการ
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ เป็ น การลดขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารประชาชนให้ ได้ รั บ ความสะดวก รวดเร็ ว เป็ น ธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
๒. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
๓. เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ
๔. เป้าหมาย
ผลผลิต
จัดทำคำสั่ งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลั ดเทศบาล และหั ว หน้าส่ วนราชการ จำนวน
๔ ฉบับ ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้
หัวหน้าส่วนราชการ

๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. ออกคำสั่งมอบหมายในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ
๒.จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ
๓. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๔. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทนจำนวนไม่น้อยกว่า
๔ ฉบับ
ผลลัพธ์
ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
๒. หลักการและเหตุผล
การที่พิจารณาความดีความชอบหรื อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดื อน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบั ติราชการซึ่งใช้หลักการการให้ รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒ นา
ผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่ อน
ขั้ น เงิ น เดื อ นเป็ น เรื่ อ ง ลำดั บ ต้ น ๆ ของเรื่ อ งการบริ ห ารงานบุ ค คลโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งเรื่ อ งการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่องประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนั กงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวัน ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนของพนักงานเทศบาล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน
๓.วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงาบบุ ค คลด้ านการเลื่ อ นขั้ น เงิน เดื อ นมี ค วามโปร่งใสเป็ น ธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้
๔. เป้าหมาย
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาลเมืองลพบุรี
โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเมืองลพบุรีเป็นประธานกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการและข้าราชการที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เลขานุการ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลเมืองลพบุรีประกอบด้วย
นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีเป็นประธานกรรมการหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและ
ข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
๓. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาลเมืองลพบุรี
เพื่อกลั่นกรองการประเมินการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมาณผลการปฏิบัติราชการ
๔. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาลเมือง
ลพบุรีรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลเมืองลพบุรี
๕. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลเมืองลพบุรีพิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการเสมอมาโดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้

๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทาง
ราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี”
๒. หลักการและเหตุผล
เพื่ อ ให้ ก ารบั น ทึ ก บั ญ ชี การจัดทำทะเบี ยนคุม เงิน รายจ่ายขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น เป็ น
แนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับ การปฏิบัติงานในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ าย บัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองลพบุรีจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิ บั ติ ทำให้ เกิด ความคุ้ม ค่าและมีป ระสิ ท ธิภ าพลดข้อผิ ดพลาดในการเบิก จ่ายเงิน ตามเทศบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีและดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นจะต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเป็นต่อ
การบริหารงานของเทศบาลเมืองลพบุรี
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อให้ บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ งานเกี่ย วกั บ บั ญ ชี กองคลั ง มี ค วามรู้ค วามเข้าใจในการปฏิ บั ติ ต าม
ระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๔. เป้าหมาย
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองลพบุรี
๕. พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
จั ด ทำทะเบี ย นคุ มเงิ น รายจ่ ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่ าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมานที่ตั้งไว้
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี มีความรูความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ
ประกาศและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๒. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิ ดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
๓. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการ “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
๒. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
๓. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
๔. เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๕. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
๖. เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๑. ผู้อำนวยการกองคลัง
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดําเนินการ
๑. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. จํ าแนกวิธีก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างและคิ ด เป็ น ร้อยละของจํ านวนโครงการและร้อ ยละของจํานวน
งบประมาณ
๓. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๕. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี
๖. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี
๗. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
๒. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
๓. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจั ดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน

๑. ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม“สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
- เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดําเนินการ
๑. จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ
๒. ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองพลบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
- มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
- มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากเทศบาลเมืองลพบุรี มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่า งๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดั งนั้น การที่เทศบาลเมืองลพบุรีจะบริหารงานให้
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูง สุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลั กธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เทศบาลเมือง พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐
วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้ อ จัดจ้าง และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๙) ที่กําหนดให้ เทศบาล มีอํานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้ เป็น
หน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่กําหนดให้ การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน
คุ ณ ภาพ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะใช้ ราคา และประโยชน์ ระยะยาวที่ จ ะได้ รั บ ประกอบกั น ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห าร
งบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้ อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลเมืองลพบุรี
๒. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลเมืองดําเนินการตาม
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการพั ส ดุข ององค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๔ ช่ องทาง
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรีและชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดําเนินการ
รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมือง.ลพบุรี ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ของโครงการที่
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ แก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
๒. หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของโครงการ
เทศบาลเมืองลพบุรี บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และให้ ป ระชาชนสามารถตรวจสอบได้ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารบริห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี โดย
ดําเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงานเทศบาล
เมืองลพบุรี เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอํานาจหน้าที่
และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการดําเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการ
ปรับระบบการทํางานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศช่ว ยอํานวยความสะดวกในการปฏิบั ติงาน ใช้ระบบบัต รคิว อัต โนมั ติ เพื่ อให้ บริการ
ตามลํ าดั บ จั ดสถานที่ สิ่ งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่ อให้ บ ริการที่ ดีกั บประชาชน เพื่ ออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบั ตินอกจากนี้ เทศบาลเมืองลพบุรียังบริหารจัดการ
บริ ก ารสาธารณะ ตามเกณฑ์ ม าตรฐานการปฏิ บั ติ ร าชการของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ ม าตรฐาน
ทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ำ, ด้านน้ำเพื่อการบริโภค,
ด้านการพัฒ นาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่ งเสริมกีฬา, ด้านการส่ งเสริมผู้ สูงอายุ , ด้านการส่ งเสริมผู้ ด้อยโอกาส,
ด้ า นงานสาธารณสุ ข , ด้ า นการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาสตรี , ด้ า นการส่ งเสริ ม อาชี พ , ด้ า นการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น , ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวั ชพืชในแหล่งน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิดการจัดการน้ ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่ อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความ
โปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็น
มาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
๓. วัตถุประสงค์
- สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ
- เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุ ก สํ านั ก /กอง/ ดําเนิ น การปฏิ บั ติงานบริก ารสาธารณะ ให้ ป ระชาชนได้ รับ ความพึ งพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง/ เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดําเนินการ
- ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบาย
น้ำ, ด้านน้ำเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ , ด้าน

การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข , ด้านการส่งเสริมการพัฒ นาสตรี , ด้านการส่งเสริมอาชีพ , ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น , ด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกําจัดผั กตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ำเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่)
- ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง/เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
- สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ
- ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการมาตรการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานทะเบียนและบัตร
ประจำตัวประชาชน
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมื อ งลพบุ รี มี ภ ารกิ จ ให้ บ ริก ารงานทะเบี ย นและบั ต รประจำตั ว ประชาชนให้ บ ริ ก าร
ประชาชนเกี่ยวกับการแจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ กำหนดเลขที่บ้าน และขอมีบัตรประจำตัวประชาชน โดยดำเนินการ
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อบริการอำนายความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี
ในขั้นตอนการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ได้กำหนดแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตและสร้างความ
โปร่งใสในการดำเนินงานโดย
- ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT Lock) ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง การเข้าสู่
ระบบต้องเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะ ที่ต้องผ่านการตรวจสอบหมายเลขประจำตัว รหัสสลับ และลายพิมพ์นิ้วมือของเจ้าหน้าที่
ผู้ ปฏิบั ติและผู้ อนุ มัติ/นำระบบถ่ายสำเนาลายพิ มพ์ นิ้วมือมาใช้ในการตรวจสอบการสวมตัวบุ คคลก่อนการจั ดทำบั ตร
ประจำตัวประชาชน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันการทุจริต และสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในเรื่องความถูกต้องของ
ระบบงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนอีกด้วย
- ใช้มาตรการควบคุมและตรวจสอบ เพื่อป้องกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
โดยนายทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบการปฏิบัติงาน (หลังการปฏิบัติงานแต่ละวัน) ด้วยตนเอง อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
ด้ วยโปรแกรมการตรวจสอบและป้ องกั นการทุ จริ ตทางการทะเบี ยนและบั ตรประจำตั วประชาชนในช่ องทางระบบ
ส ารส น เท ศ (MIS) ภ าย ใน เค รื อ ข่ าย ก รม ก ารป ก ค รอ ง (Dopa Intranet) เข้ าสู่ โป รแ ก รม ท างช่ อ งท าง
http : intranet.dopa.go.th/padmic
นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ
เพื่อให้บริการตามลำดับ จัดสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกัน
การทุจริต
๓. วัตถุประสงค์
๑. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทีย มกันไม่
เลือกปฏิบัติ
๒. เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานทะเบียนและ
บัตรประจำตัวประชาชน
๔. เป้าหมาย
ประชาชนผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ โดยทัดเทียมกัน มั่นใจในเรื่องความถูกต้องของระบบงาน
ทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
๕. พื้นที่ดำเนินการ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. ดำเนินการปฏิบัติงานบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ให้ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจ โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
๒. ประเมินมาตรฐานงานทะเบียน รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดำเนินการ
ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ ค่าใช้สอยฯ
๙. ผูร้ ับผิดชอบ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองลพบุรี สำนักปลัดเทศบาล
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ โดยทัดเทียมกัน และ
ไม่เลือกปฏิบัติ
๒. ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลเมืองลพบุ รี เป็ น หน่วยงานบริห ารราชการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้ แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้ เทศบาลมีหน้าที่ต้องทําอี ก
มากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่ างๆ ของเทศบาลนั้นมักจะ
ประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็น
จํานวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม
และการให้บริการไม่เป็นระบบมีก ารลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็ น
พฤติ ก รรมที่ ไม่ พึ งประสงค์ ทั้ งผู้ ม าขอรั บ บริก ารและผู้ ให้ บ ริก าร ส่ งผลต่ อ มาตรฐานการให้ บ ริก ารภาครัฐ เสื่ อ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ มาตรา ๕๐วรรคท้ าย ที่ กํ าหนดให้ ก าร
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้ าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖มาตรา ๖ ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดย
ก่อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สุ ข แก่ ป ระชาชน มี ป ระสิ ท ธิภ าพและเกิ ด ความคุ้ ม ค่ าในเชิ งภารกิจ ของรัฐ ไม่ มี ขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานเกิดความจําเป็น และประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. ๒๕๕๘
ดังนั้ น เทศบาลเมืองลพบุ รี ได้มุ่งเน้นที่จะให้ บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม
ให้บริการโดยจัดลําดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสําหรับผู้มาติดต่อราชการ
3. วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มา
รับบริการ
- เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
- เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ
- เพื่อเป็ นเกราะป้องกั นในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทําการแสวงหาประโยชน์ห รือ
กระทําการประพฤติมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
การจัดทําบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดําเนินการ
- จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการให้บริการ
- ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ
- จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม

- ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามลําดับคิว
- จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ
- สรุ ป ผลการให้ บ ริ การตามแบบประเมิ น ความพึ งพอใจเป็ น รายสั ป ดาห์ /รายเดื อน เพื่ อ นํ ามา
ปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
งานทะเบียน ฯ ของเทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีการใช้บัตรคิวสําหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลําดับก่อนหลัง สําหรับหน่วยงานที่ให้บริการ
ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ ๗๐ ของผู้มาขอรับบริการ
- การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ“ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลพบุรี มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็น
สั งคมพหุ วัฒ นธรรมเทศบาลเมือ งลพบุ รี จึ ง ได้ ให้ ค วามสํ าคัญ ในการสร้างความเป็ น ธรรม/ไม่เลื อกปฏิ บัติ ในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความ
โปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ
ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา ๘แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ได้กําหนดให้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะ
ได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริตสามารถตรวจสอบ
ได้ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน เทศบาลเมืองลพบุรี จึงมีการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการ
ปฏิบัติงานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบ
การป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความ
เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
- เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๐
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดําเนินการ
๑. จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น
๒. จั ด ให้ มี ก ารแสดงขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งาน อั ต ราค่ าบริก าร (ถ้ ามี ) และระยะเวลาที่ ใช้ ในการ
ดําเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
๓. จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ
๔. จัดให้มีสถานที่สําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชั่นห้องน้ ำสําหรับผู้
พิการ
๕. จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง
๖. มี ก ารนํ า ระบบออนไลน์ ซอฟต์ แ วร์ สกอร์ ค าร์ด สมาร์ ท บ๊ อ กซ์ ( Scorecard Smart Box) มา
ประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด กองคลัง กองช่างเทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒.๓.๑ มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มี
การรับ ฟังและสํ ารวจความคิดเห็ น ของประชาชนผู้ รับบริการ เพื่ อปรับปรุงการบริห ารงานให้ ส อดคล้ องกับ ความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมิ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้นเพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุ ขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่าง
น้อยมีผลการประเมินไม่ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลเมืองลพบุรีจึงได้จัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือ
ลดขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอํานาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองตามกฎหมายเป็นสําคัญ
๓. วัตถุประสงค์
- เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
- เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
- เพื่อรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
- เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
- เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานของเทศบาลเมืองลพบุรี ให้สั้นลง
- ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลเมืองลพบุรี
- ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
- พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองลพบุรี
- ผู้บั งคับบั ญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
๖. วิธีดําเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่ เทศบาลเมืองลพบุรีต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จ ริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

๓. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกเทศมนตรี มอบอํานาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันพร้อมทั้งจัดทํา
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
๔. มีร ะบบการรั บ ฟั งข้อร้ องเรียนหรือมี การสอบถามจากภาคประชาชน และนํ าผลดังกล่ าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
๕. รายงานผลการปฏิบั ติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ นายก เทศมนตรีและผู้บริห าร
ทราบ
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
๒. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
๓. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
๔. ทําให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลเมืองลพบุรี เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําให้ประชาชนมีความ
ศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๒. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้ มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายอํานาจ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การดําเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่ าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทํา
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเทศบาลเมือง
ลพบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้ บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและ
พนั กงานทุกท่านจะต้องร่ วมกัน ปรับ ปรุงและแก้ไขกระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยความ
สะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ให้กับประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
- เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึ้นได้
- เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชน
ผู้มาติดต่อขอรับบริการ
- เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การดําเนินงานได้
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี และผู้ที่มาติดต่อราชการกับ เทศบาลเมืองลพบุรี
๕. พื้นที่ดําเนินการ
สำนักงานเทศบาล
๖. วิธีดําเนินการ
๑. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒. จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๓. จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
๔. ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
- ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
- ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
-จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

- จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
- จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ
- จั ด ทํ า คํ าสั่ งการให้ บ ริก ารประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจั ด ให้ มี ก ารให้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชนทั้งเวลาทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
- การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
๕.มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
๖.มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนําจุดบกพร่องใน
การจัดทําโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่ างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสำนัก/กอง/งาน เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
๒. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
๓. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ
๔. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัด เจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได้

๒.๓.๒ มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ การดำเนินการ
อื่นใดของผู้มีอำนาจในเทศบาลเมืองลพบุรี
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลกขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๒. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ภายในองค์กร
เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคั บบัญชาจะพิจารณาถึงความสำคัญ คุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถในการที่ จ ะดำเนิ น การเรื่อ งนั้ น เป็ น อย่างดี ด้ ว ยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่ อ ให้ ก าร
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรับ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานต้องมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งอนุญาต
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจภายในเทศบาลเมืองลพบุรี
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในเทศบาลเมืองลพบุรี
๒. เพื่ อ ป้ อ งกั น การผู กขาดอำนาจหน้ าที่ ในการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ อั น อาจเป็ น เหตุ แ ห่ งการทุ จ ริต และ
ประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ
๓. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหั วหน้าส่วนราชการทุกส่วน
ราชการ ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักการช่าง กองการศึกษา กองคลัง กองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการ
สังคม กองการประปาและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แต่งตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือดำเนินการอื่น
ใดของผู้มีอำนาจในเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อกระจายอำนาจในการตัดสินใจ
๒. แจ้งเวียนผู้รับมอบอำนาจและทุกส่วนราชการในเทศบาลเมืองลพบุรี รับทราบ
๓. ประชาสั มพันธ์ข้อมูล หน้าที่ความรับผิ ดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ ห น้าที่ เปิดเผยต่อ
สาธารณชน
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในเทศบาลเมืองลพบุรีและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
๒. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
๒. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ภายในองค์กร
เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจะพิจารณาถึงความสำคัญ คุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถในการที่ จ ะดำเนิ น การเรื่อ งนั้ น เป็ น อย่างดี ด้ ว ยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่ อ ให้ ก าร
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้ น เพื่อให้การบริห ารราชการของเทศบาลเมืองลพบุรีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพและเป็ นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของนายกเทศมนตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส (๒)
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๔๘ วีส ติ วรรค ๓ แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๒ วรรค ๒ ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๗ วรรค ๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่ วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๑ ประกอบกับข้อ ๖๒ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๗ จึ ง มอบอำนาจให้ ร องนายกเทศม นตรี เมื อ งลพบุ รี ป ฏิ บั ติ ร าชการแทน
นายกเทศมนตรี
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในเทศบาลเมืองลพบุรี
๒. เพื่ อ ป้ อ งกั น การผู กขาดอำนาจหน้ าที่ ในการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ อั น อาจเป็ น เหตุ แ ห่ งการทุ จ ริต และ
ประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ
๓. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
นายกเทศมนตรีเมื องลพบุ รี มอบหมายให้ รองนายกเทศนมตรีเมืองลพบุรีป ฏิบั ติราชการแทนหรือรัก ษา
ราชการแทน ยกเว้น กรณีเรื่องดังต่อไปนี้
-. เรื่องเกี่ยวกับนโยบาย โครงการและแผนการที่นายกเทศมนตรียังไม่ได้สั่งการไว้
-. เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่เฉพาะของนายกเทศมนตรีโดยตรง
-. เรื่องที่ยังตกลงกันไม่ได้ในระหว่างหน่วยงาน
-. เรื่องที่ส่วนราชการเห็นว่าเป็นปัญหาและเสนอมา แต่ยังไม่ได้รับคำวินิจฉัยจากนายกเทศมนตรี
-. เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของทุกส่วนราชการ
-. เรื่องที่ซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกินหนึ่งแสนบาท
-. เรื่องอนุมัติฎีกาครั้งหนึ่งเกินหนึ่งแสนบาท เว้นแต่การอนุมัติฎีกาซึ่งมีลักษณะเป็นงานประจำ เช่น
เงินเดือน ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภค
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แต่งตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือดำเนินการอื่น
ใดของผู้มีอำนาจในเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อกระจายอำนาจในการตัดสินใจ

๒. แจ้งเวียนผู้รับมอบอำนาจและทุกส่วนราชการในเทศบาลเมืองลพบุรี รับทราบ
๓. ประชาสั มพันธ์ข้อมูล หน้าที่ความรับผิ ดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติห น้าที่ เปิดเผยต่อ
สาธารณชน
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในเทศบาลเมืองลพบุรีและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
๒. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการมอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๒. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บัญญัติกำหนดอำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อเติมดัดแปลงอาคาร
เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อำนาจอยู่กับนายกเทศมนตรีก็อาจ
เป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ทำให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้
ดังนั้น จึงได้กำหนดมาตรฐานการมอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานท้ องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็นไปอย่างรอบคอบ
๒. เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
๔. เป้าหมาย
คำสั่งนายกเทศมนตรี มอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ให้กับรองนายกเทศมนตรี
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
เสนอคำสั่งเทศบาลเมืองลพบุรี มอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนนายกเทศมนตรีในการใช้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สำนักการช่าง เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการออกคำสั่งมอบอำนาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจกรรม การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม“การมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการสถานศึกษา คุณครูในสังกัด โรงเรียน
เทศบาลเมืองลพบุรี”
๒. หลักการและเหตุผล
ครู มีความหมายว่า ผู้สั่งสอนศิษย์ หรื อผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ครูมาจากคำว่า ครุ (คะ-รุ) ที่
แปลว่า “หนัก” อันหมายถึง ความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอน ครูนั้นนับเป็นภาระหน้าที่ ที่สำคัญกว่าผู้เรียนจะ
เป็ นผู้มีวิชาความรู้ และเป็น คนดีของสั งคม ผู้เป็น ครู จะต้องทุมเทแรงกายและแรงใจไม่น้อยไปกว่า พ่ อ แม่ ผู้ให้
กำเนิด รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษา ที่เห็นความสำคัญของสถานศึกษาคอยช่วยเหลือ แนะนำ และสนับสนุนกับ
ทางสถานศึกษา
กองการศึกษา เทศบาลเมืองลพบุรี ได้เห็นความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา และคุณครู
ทุกท่านในสังกัดสถานศึกษา ของเทศบาลเมืองลพบุรี จึงได้จัดกิจกรรม “การมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการ
สถานศึกษา คุณครูในสังกัด โรงเรียนเทศบาลเมืองลพบุรี ” ขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นตัวอย่างให้เป็นที่
ประจักษ์
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเชิดชูเกียรติคณะกรรมการสถานศึกษา คุณครู ผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรมอย่างชัดเจน
๒. เพื่อสร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นต่อผู้ปกครอง ประชาชน และเด็กนักเรียน
๔. เป้าหมาย
คณะกรรมการสถานศึกษา คุณครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองลพบุรี
๕. สถานทีด่ ำเนินการ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ทุกสถานศึกษา
๖. วิธีดำเนินการ
๑. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม
๒. ดำเนินคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา คุณครู ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต อุทิศตนเพื่อการศึกษา
มีคุณธรรม จริตธรรม
๓. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสวันไหว้ครู ของแต่ละสถานศึกษาในสังกัดโรงเรียนเทศบาล
๔. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของคณะกรรมการสถานศึกษา คุณครู ที่ได้รับประกาศเกียรติ
คุณ ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป
๕. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล กองการศึกษา เทศบาลเมืองลพบุรี

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. จำนวนคณะกรรมการสถานศึกษา คุณครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองลพบุรี ที่ดำรงตนด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ
๒. ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน เกิดความเชื่อมั่น และมีความเลื่อมใสและศรัทธาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา คุณครูผู้สอน
๓. เด็กนักเรียน ได้รับแบบอย่างที่ดีงาม

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
๒. หลักการและเหตุผล
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ทำให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปั ญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริต
ทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปั ญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้าง
แบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลเมืองลพบุรี จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัล
หรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทำความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์
สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม
เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
๓. วัตถุประสงค์
- เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
- เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
- เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ป ระจั กษ์ผ่ านทางสื่ อ ช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารเทศบาลเมื องลพบุรี เว็บ ไซต์ เทศบาลเมือง สื่ อสั งคม (Social
Media) เป็นต้น
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จำนวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ประชาชน ผู้มีจิตสาธารณะ
๒. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่ วนร่ว มตามที่ บั ญ ญั ติไวในรั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็ นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล
เด็กเยาวชนและองค์กรที่ให้ การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญกำลั งใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนนำในการ
ส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒ นธรรมของชาติสืบไป กองการศึกษา จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนำผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับ ชุมชนเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่ องในวันสืบ
สานประเพณี วัน สงกรานต์และวัน ผู้ สู งอายุในทุกปี งบประมาณ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้ ประชาชนมีความมุ่งมั่น
ช่วยเหลือสังคมและเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน
๓.วัตถุประสงค์
๑ เพื่ อ ยกย่ อ ง เด็ ก และเยาวชน ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น การดำเนิ น การกิ จ กรรมด้ า นศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้
๒ เพื่ อประชาสั ม พั นธ์ แ ละเผยแพ ร่ ผ ลงานของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ให้ เ ป็ นตั ว อย่ า งที่ ดี แ ก่
สาธารณะชนต่อไป
๓. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงาน
ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น
๔. เป้าหมาย
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองลพบุรี
๕. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน
๑. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
๒. ประสานประธานชุมชน เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน
ผู้
มีจิตสาธารณะ
๓. จัดทำเอกสารผู้ทำคุณประโยชน์ด้านต่าง ๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้
- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน)
๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
๕. สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
๖. พื้นทีด่ ำเนินการ
ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้ทำคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างประชาชน

๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม“การเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
๒. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็ น ปรัช ญาที่ พ ระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว ทรงมีพ ระราชดำรัส ชี้ แ นะแนว
ทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไข เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อนเกษตรกรจะทำการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัย
ธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย
ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อ การบริโภคและจำหน่าย ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรจาก
ภายนอกมากขึ้น ต้น ทุน การผลิตสู งขึ้น ประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ ต้องหั นกลั บมาทำ
การเกษตรเพื่อการบริโภคและจำหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัย
จากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทำให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สำคัญสามารถใช้
บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน
สามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย
เทศบาลเมืองลพบุรี ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เริ่ มจากการดำเนิ น ชี วิตในครั ว เรื อนเป็ น ลำดั บ แรก จึ งได้ร่ว มกั บ ศูน ย์บ ริก ารและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร
คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำและต้นทุนในการใช้จ่าย
ลงได้ และสามารถนำผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน
ที่มีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้ องกับปริมาณน้ำต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จาก
กิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชน
ในเทศบาลเมืองลพบุรี และเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๔. เป้าหมาย
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
๕. สถานที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม
๒. ดำเนินคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดำเนินชีวิต
๓. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ
๔. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป
๕. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดำเนินการ
จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. จำนวนบุคคลที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
๒. ขยายผลองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในชุมชน

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
๒.๕.๑ ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
๒. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีใน
การประเมิ น ที่ คํ านึ งถึ งหลั ก ธรรมาภิ บ าล จรรยาบรรณสากล และวัฒ นธรรมของประเทศไทยเป็ น หลั ก รวมถึ ง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล
หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและ
การมี ส่ ว นร่ ว มในการต่ อต้ านการทุ จ ริ ต ภายในองค์ กร ของผู้ บ ริห ารและเจ้ าหน้ าที่ ถึงแม้ จะเป็ น สิ่ งที่ ยากต่ อ การ
ดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบดังนั้น เทศบาลเมืองลพบุรี จึง
ได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรที่
จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒. เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
๓. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดําเนินการ
๑. จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
๓. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองลพบุรี”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่า
การปฏิบั ติห น้ าที่ ของส่ วนราชการต้อ งใช้วิธีการบริห ารกิจการบ้านเมื องที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ คํ านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผล
การปฏิบั ติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ กําหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบั ติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลง
เป็ น ลายลั กษณ์ อักษร หรือโดยวิธีการอื่น ใด เพื่อแสดงความรับผิ ดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา ๔๕
กําหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดเทศบาลเมืองลพบุรีจึงได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงและติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาลและหัวหน้า
สํานักปลัด/ผู้อํานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทําข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองลพบุรี
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๒. เพื่อให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้ นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๓. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ
๔. เพื่อให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/เทศบาลเมือง
ลพบุ รี ได้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ ใต้บั งคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ เพื่อให้การดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดและรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนาม
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรี กับปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลกับหัวหน้าหน่วยงานใน
สังกัด พร้อมคณะทํางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ
ดังนี้
๑) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
๒) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
๓) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
๔) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๕) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๖) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

๕. พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการวิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๑. ชี้แจงสํานัก/กอง/ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
๒. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบั ติราชการรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด
เป็นต้น
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูลเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการ
กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว
๓. รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดําเนิ นงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กําหนด
๔. วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
๕. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้
การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

ระดับคะแนนที่ได้รับ
๕
๔
๓
๒
๑

๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด ำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองลพบุรี
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองลพบุรี ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองลพบุรี เนื่องจากเห็นความสําคัญของการตรวจสอบที่จะ
เป็ น ปั จ จั ย สํ าคั ญ ช่ว ยให้ ก ารดํ าเนิ น งานตามภารกิจขององค์ เทศบาลเมือ งลพบุรี เป็ นไปอย่างมีประสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่ง
นอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อําเภอ) แล้ว เทศบาลเมืองลพบุรี
ยังให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจสอบภายในโดย
อิส ระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่ วนราชการการให้ ความร่วมมือกับ
สํานั กงานการตรวจเงิน แผ่น ดิน ในการตรวจสอบบัญ ชีและงบการเงินประจําปี ได้มอบหมายให้ ห น่วยงานผู้เบิก/
หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณี
ได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๔๕ วัน
นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อ
ทักท้วง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุ ผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้
รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ในกรณี
ที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานิ ติการและดําเนินการทางวินัย มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัดเที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่โดยมิชอบนอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดําเนินการ
ตามอํานาจหน้ าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดู แล การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อความโปร่งใส
ป้องกันการทุจริต
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
๒. เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง/ จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
๕. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง/ เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดําเนินการ
- ทุกสํานัก/กอง/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองลพบุรี
-ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานตรวจสอบภายใน/เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. เทศบาลเมืองลพบุรีมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
๒. เทศบาลเมืองลพบุรีมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
๒. หลักการและเหตุผล
กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้ อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่ที่
กำหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการ
ทุ จ ริ ต จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ จ่ ายเงิน ไปโดยชอบด้ ว ยกฎหมายระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ หรื อ ไม่ หรื อ ตรวจสอบเพื่ อ ใช้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและทุจริต ซึ่งหน่วยงาน ทั้ง
สำนั กงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่น ดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ
(ป.ป.ช.) เป็ น องค์กรที่มี ห น้ าที่ส ำคัญ ดังนั้ น เทศบาลเมืองลพบุรีจึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
๓.วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. เป้าหมาย
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองลพบุรีจากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรั บ การตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมิ น มาตรฐานการปฏิ บั ติ ราชการประจำปี หรื อ
คณะทำงาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ตรวจสอบภายใน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลเมืองลพบุรีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
เมืองลพบุรีจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ

๒.๕.๓ ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ เรื่อ งร้ อ งเรี ย น กรณี มี บุ ค คลภายนอกหรือ ประชาชนกล่ าวหา
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองลพบุรี ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ”
๒. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิ
บาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่ วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒กันยายน๒๕๕๗ ก็ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรร
มาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อให้
การขั บ เคลื่ อนนโยบายของรัฐ บาลและคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ในการป้ องกัน และแก้ ไขปั ญ หาการทุจ ริต
ประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ เทศบาลเมืองลพบุรี จึงได้จัดทํามาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนเทศบาลเมืองลพบุรีว่า
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียน
แนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทําการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย
๓. วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาล
พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ และลู ก จ้ างของเทศบาลเมื อ งลพบุ รี ยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ ดี แ ละตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส เป็นธรรม
๔. เป้าหมาย
“เจ้ าหน้า ที่ ” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครู เทศบาลลู กจ้างประจำ พนั กงานจ้างตาม
ภารกิจ และลูกจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองลพบุรี
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดําเนินการ
๑. ดํ า เนิ น การกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางในการพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นว่ า มี มู ล และเข้ า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่
โดยมิชอบ
๓. กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูล เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิช อบและ
พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
๔. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการภายใน ๕ วัน

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ กองวิชาการ เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองลพบุรีให้มีประสิทธิภาพมายิ่งขั้น”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทำการ
ของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ
ดังนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น การดั งกล่ าวเป็ น ไปตามที่ ก ฎหมายกำหนด เทศบาลเมื อ งลพบุ รีจึงได้ มี ส ถานที่ ส ำหรับ
ประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่า วสารซึ่งได้รวบรวมไว้โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองลพบุรีให้บริการ ณ
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมีงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็น
ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับสิทธิและหน้าที่ของ
ตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการรักษาประโยชน์
ของตนต่อไป
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
๒. เพื่อเพิ่มช่องทางให้ ป ระชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง
ลพบุรี
๔. เป้าหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวน ๑ แห่ง
๕. พื้นที่ดำเนินการ
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองลพบุรี (ภายในศูนย์บริการร่วมเทศบาลเมืองลพบุรี)
๖. วิธีดำเนินการ
๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
๓. มี การจั ด วางเอกสาร ข้ อ มู ล ข่ าวสารเกี่ ยวกับ การบริห ารงานบุ ค คล การบริห ารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูล
ครบตามรายการที่กำหนด
๔. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๕. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๖. มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
๗. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จำนวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองลพบุรี

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองลพบุรี”
๒. หลักการและเหตุผล
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติไว้
ว่าภายใต้ บั งคับ มาตรา๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้อ งจั ดให้ มี ข้อ มู ล ข่ าวสารของราชการอย่ างน้ อ ย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดและเพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการบริหารราชการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถ
ตรวจสอบได้
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายจึงจัดระเบียบเทศบาลเมืองลพบุรีว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศเทศบาลเมื องลพบุรี เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสาร
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองลพบุรีขึ้น
๒. เพื่อให้ บ ริ การข้อมูล ข่าวสารของราชการไว้ให้ ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่ จำหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
๓. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
- ข้อมูลขาวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
- ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
- ข้อมูลข่าวสารอื่น
- ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
๔. เป้าหมาย
๑. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน ๑ แห่ง
๒. ระเบียบเทศบาลเมืองลพบุรีว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๑ ชุด
๓. ประกาศเทศบาลเมืองลพบุรี เรื่องค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสาร
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวน ๑ ฉบับ
๔. แบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๑ ฉบับ
๕. พื้นที่ดำเนินการ
ภายในเทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
๒. เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ
๓. จัดทำระเบียบ ฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
๔. จัดทำร่างประกาศ ฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอ
ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๕. จัดทำร่างแบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖. จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกำหนด
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีการจัดตั้งข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ณ สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี
๒. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
๓. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”
๒. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริม
องค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใส่การทำงานที่จำเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะ
หน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่ าวสาร
ของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตยการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดย
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมื องลพบุรีให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว จากการ
ทำงานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองลพบุรี ดังนั้น
เพื่อเสริมสร้างให้ เทศบาลเมืองลพบุ รีมีความโปร่งใสในการทำงานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้ างคุณธรรม
จริยธรรม นำความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของราชการและเรียนรู้ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิ ดความเข้าใจแล้วจะสามารถ
ขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
๓.วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสใน
การทำงานและมีความรู้เกี่ย วกับ สิ ทธิในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารตามพระราชบัญ ญั ติข้อมูล ข่าวสารของราช การ
พ.ศ. ๒๕๔๐
๔. เป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๙๐ คน (ตัวแทนสำนัก / กอง จำนวน ๑๐ คน , ตัวแทนชุมชน จำนวน ๘๐
คน ) ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ ๘๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
ขั้นตอนที่ ๑ สำรวจความต้องการอบรม
ขั้นตอนที่ ๒ ออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ ๓ ดำเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ ๔ วัดผลความรู้
ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามและประเมินผล
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ ของการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ ความพึ่งพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย”
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อำ
หน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่น ๆ ดังนั้น เทศบาลเมืองลพบุรีจึงได้จัดทำมาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ
และหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักของเทศบาลเมืองลพบุรีได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเข้าถึงง่าย
๒. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
๓. เพือ่ ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
๔. เป้าหมาย
ข้อมูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่และเข้ าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า ๑๐
ประเภทขึ้นไป
๕. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี
- แผนการดำเนินงาน
- แผนอัตรากำลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าง
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จำนวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาลเมือง
ลพบุรี และการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
๒. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมี
ความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
๓.วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน
ของภาครัฐ เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความ
เข้มแข็งเพื่อให้มีระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจิตหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน
ภาครัฐ
๔. เป้าหมาย
ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณรายการบัญชีรับจ่ายเงินประจำปีและการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดหาพัสดุต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี ท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงิน
การคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองลพบุรีและปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ ดประชาสัมพันธ์เทสบาลเมือง
ลพบุรี
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้ รั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ส ำคั ญ ของทางราชการ ประชาชนมี โ อกาสได้ ต รวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาล ทำให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองลพบุรี”
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจักให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจ
หน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่น ๆ ดังนั้น เทศบาลเมืองลพบุรีจึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพร่
ข้อมูล ที่ ส ำคัญ ๆ ของหน่ ว ยงานผ่ านทางช่องทางที่ ห ลากหลาย เพื่ อให้ การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารครอบคลุ มทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่ว ยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social
Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่ อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลเมืองลพบุรีได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
๒. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
๔. เป้าหมาย
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง
๕. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ในและนอกเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองลพบุรี ร้านค้าชุมชนตามชุมชน
- ประกาศเสี ย งตามสาย/วิท ยุชุ ม ชน/หอกระจายข่ าว/รถกระจายเสี ย ง/หน่ ว ยประชาสั ม พั น ธ์
เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจำปี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลง
ข่าว
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
- ประกาศผ่ านเว็บ ไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- รายการ TV
- รายการทาง YouTube ออนไลน์
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จำนวนช่องทางในบริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองลพบุรี

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสื่อประชาสัมพันธ์
๒. หลักการและเหตุผล
ในภาวะสั งคมปั จ จุ บั น ความเจริญ ก้าวหน้ าด้ านวิช าการและเทคโนโลยี ต่าง ๆ ก้ าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง การนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการ
ดำเนินผ่านสื่อการ ประชาชนสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจำกัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐาน สร้างความน่าเชื่อถือและ
น่าสนใจให้กับ กิจกรรม/โครงการของเทศบาลเมืองลพบุรี ให้ สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของ
กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและ
มีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาลเมืองลพบุรี จึงจำเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น
ๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสำคัญทั้ งนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและ
ให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่อย่างโปร่งใส และยุตธิ รรม
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลเมืองลพบุรีให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านสื่อ
ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
๒. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้แ ละเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง
ลพบุรีอย่างถูกต้องและโปร่งใส
๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาลเมืองลพบุรี
๔. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
๔. เพื่อนำเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย
๖. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่าเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน
๔. เป้าหมาย
เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ภารกิจของเทศบาลเมืองลพบุรีให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปอย่าง
กว้างขวาง
- จัดทำวารสารรายงานประจำปี เพื่อรวบรวมภารกิจการดำเนินงานของเทศบาล
- จัดทำวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร
- จักทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาลและคู่มือการให้บริการประชาชน
- จัดทำ Presentation นำเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล
- จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
- จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน
- จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน
- จัดทำของที่ระลึก
- รถโฆษณาเคลื่อนที่
- ป้ายประชาสัมพันธ์
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- จัดทำ Spot
- เสียงตามสาย
- อื่น ๆ

๕. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. เสนออนุมัติโครงการ
๒. ดำเนินการประชุม
๓. มอบหมายงาน/จัดทำการร่วมมือนำเสนอร่างรูปแบบ
๔. ผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจเทศบาลเมืองลพบุรี
๕. ติดตามและประเมินผลโครงการ
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
๕๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
- ใช้ แ บบสอบถามความพึ ง พอใจในการดำเนิ น งานของเทศบาลเมื อ งลพบุ รี ซึ่ ง ออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรีเป็นตัวชี้วัด โดยกำหนดตัวชี้วัด ดังนี้
- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลเมืองลพบุรีและมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
๒. หลักการและเหตุผล
ตามที่ ก ระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่ งเสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น มี น โยบายในการบู ร ณาการ
กระบวนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก ชุมชน มีกระบวนการจัดทำ
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนและสนับสนุนให้หน่ว ยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นำแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของ
ประชาชน เทศบาลเมืองลพบุรีได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๑ เพื่อนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองลพบุรีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ รวมถึงการนำเข้า
บรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปีถัดไปกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลพบุรีจึงได้ จัดให้มี
โครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชนประจำปีขึ้น
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. เพื่อระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นำชุมชน
๓. เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองลพบุรี
๔. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
๕. เพื่ อฝึ กให้ ป ระชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญ หา และส่ งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
๖. เพื่ อให้ ป ระชาชนมีส่ ว นร่วมในการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริตการปฏิบั ติราชการของ
เทศบาล
๔. เป้าหมาย
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จำนวน ๒๖ ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
ลพบุรี สำหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชนเพื่อนำบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๕. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. เสนออนุมัติโครงการ
๒. ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
๓. ประสานวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
๕. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ตรวจสอบข้อมูล ทำการบันทึกและประมวลผลข้อมูล
๖. จัดประชุมผู้นำชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กำหนด
๗. จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
๘. จัดทำแผนชุมชนเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๙. ประเมินผลและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม/กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
๒. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
๓. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี
๔. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
๕. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
๖. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เทศบาลเมืองลพบุรี”
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองลพบุรี เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้ บริการประชาชนและมีเป้ าหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับ บริการโดยตรงโยถือว่าประชาชนเป็ นศูนย์กกลางที่ จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของ
ประชาชนเป็นสำคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชนเทศบาลเมืองลพบุรี จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เพื่อไว้สำหรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อรับทราบปัญหาความเดื อดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
๒. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี
๓. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
๔. เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติ ราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ กำหนด สร้า งความเชื่ อมั่น ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
๕. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
๓. นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจำเป็น
และเร่งด่วน
๔. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีมีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดล่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานของเทศบาลเมืองลพบุรี
๒. สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
๓. แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน

๓.๒.๒ มีชอ่ งทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองลพบุรี เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้ บริการประชาชนและมีเป้าหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของ
ประชาชนเป็นสำคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นอย่างต่ อเนื่องและเป็นการให้บริการใน
เชิงรุก จึงได้จัดทำ โครงการเทศบาลเมืองลพบุรีเคลื่อนที่ เพื่อสำรวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่า
ต้องการให้ เทศบาลดำเนิ น การให้ บ ริการในด้านใดบ้ างและให้ บ ริการงานด้านต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้ าที่ อาจ
ดำเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชนหรือหากจำเป็นต้องคิดว่าบริการ
ก็ให้คิดอัตราถูกที่สุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สำนักงานเทศบาลเมือง
ลพบุรี ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
๒. เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
๓. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
๔. เป้าหมาย
นำบริการในหน้าที่ทุกส่วนงานของเทศบาล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่าง ๆ ใน
เขตเทศบาลทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน
๕. พื้นที่ดำเนินการ
กำหนดให้ออกเทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับประชุมเวทีประชาชมทำแผนพัฒ นาชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองพลบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. จัดทำร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
๒. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
๓. ประสานงานกับทุกกอง เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนำไปให้บริการแก่ ประชาชน
ทั้ง ๒๖ ชุมชน
๔. กำหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้ บ ริการเคลื่ อนที่ (ร่ว มกับกองสวัสดิการสั งคมในการ
ประชาคม ทำแผนพัฒนาชุมชน)
๕. ประสานงานกับทุกหน่วยงาน
๖. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
๗. นำกิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน
๘. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีสถิติจำนวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองลพบุรีอย่างทั่วถึง
๒. ประชาชนทุ ก ชุ ม ชนที่ อ ยู่ ในเขตเทศบาล มี โอกาสได้ แ สดงความคิ ด เห็ น โดยมี เจ้ าหน้ าที่ ข อง
เทศบาลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดำเนินงานของเทศบาลและความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “กำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน (งานสาธารณสุข) ”
๒. หลักการและเหตุผล
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลพบุรีเป็นหน่วยงานบริการด้านสาธารณสุข ในการให้บริการ
แก่ป ระชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในด้านการ
รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริก ารที่มีมาตรฐานอย่างเท่า
เทียมกันทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการ
นำมาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและได้รับบริการที่มีความ
เท่าเทียมและโปร่งใส
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน
๒. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอนและกระบวนการในการร้องเรียน
๔. เป้าหมาย
มีช่องทางและกำหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
จัดทำขั้นตอนกระบวนการและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่
- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุด ให้บริการผู้ป่วย ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
ลพบุรี
- ผ่านเว็บไซต์เทศบาลเมืองลพบุรี
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณาสุข เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนได้รับ ทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน
๒. ประชาชนทุ ก ชุ ม ชนที่ อ ยู่ ในเขตเทศบาล มี โอกาสได้ แ สดงความคิ ด เห็ น โดยมี เจ้ าหน้ าที่ ข อง
เทศบาลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดำเนินงานของเทศบาลและความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน

๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง
ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “แก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม”
๒. หลักการและเหตุผล
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลพบุรีเป็นส่วนงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการดูแล
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมุ่งเน้นการ
บริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราว
หรือร้องทุกข์อัน มีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่ มีเหตุเดือดร้อนรำคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญเพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนโดยเร็ว
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อรับ แจ้งปั ญ หาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้ นที่ที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้ อนรำคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
๒. เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ
๓. เพื่อเป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่
๔. เป้าหมาย
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกั บเหตุเดือดร้อนรำคาญจากประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมือง
ลพบุรี
๕. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ (เจ้าหน้าที่
ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ
๓. รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองลพบุรี
๔. ดำเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และนำเรื่องเสนอต้อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง
การเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจำเป็นและเร่งด่วน
๕. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ ๑๕ วัน นับแต่วันรับแจ้ง
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลพบุรี

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญเป็นประจำทุกเดือน ทำให้ เห็ นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ป ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองลพบุรี
๒. สามารถดำเนิ น การแก้ ไขปรั บ ปรุ งเหตุ เดื อ ดร้ อ นรำคาญตามเรื่ อ งที่ ป ระชาชนแจ้ งเหตุ ห รื อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
๓. ออกตรวจพื้นที่และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “รานงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ”
๒. หลักการและเหตุผล
การแต่งจั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้ องการตรวจสอบ กลั่ น กรองการใช้ อำนาจ โดยการเปิ ดโอกาสให้ ทุ กภาคส่ วนได้รับทราบข้อเท็ จจริง
ข้อกฎหมายที่ถูกต้องและต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้
แจ้งผู้ร้องเรียนรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
๒. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนำข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ
มาปฏิบัติ
๓. เพื่อให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของราชการ
๔. เป้าหมาย
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช่งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องคามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
๒. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๓.๑ ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรี”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ทำแผนพั ฒ นาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลเมืองลพบุรี ในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เทศบาลเมืองลพบุรี โดย กองวิชาการและแผนงาน จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนดารจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรีขึ้น
๓.วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นนาการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรีและแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองลพบุรี
ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมแผนชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรีกำหนด
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
๔. เป้าหมาย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรี
๕. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช่งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลเมืองลพบุรี มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒ นาเทศบาลเมืองลพบุรีเพื่อเป็น
องค์กรในการยกร่างหรือจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรีและร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมือง
ลพบุรีเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรี ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองลพบุรี ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประชุมประชาคมในเขตเทศบาล”
๒. หลักการและเหตุผล
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้าง
ใหม่และมีจำนวนหลายฉบับด้ว ยกัน ทำให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจและ
การมีส่วนร่วมของแระชาชน ต่อการกระจายอำนาจ เทศบาลเมืองลพบุรี จึงได้จัดทำโครงการ เทศบาลสัญจร ประชุม
ประชาคมและประชาคมเมืองประจำปี ขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการ
กระจายอำนาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตัวเอง
๓.วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริกหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้
เพื่อเผยพี่ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ อรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่นและรายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ อีกทางหนึ่งด้วย
๔. เป้าหมาย
ผู้นำองค์กรประชาชน เช่น ประธานชมรมผู้สูงอายุ ประธานชุมชน อาสาสมัคร สาธารณสุข สมาชิก
สภาเทศบาล กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน
๕. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของสถานที่
๒. แต่งตั้งคณะทำงาน
๓. วางแผนกำหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกำหนดตารางการฝึกอบรม
๔. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลเมืองลพบุรี
๕. ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กำหนด
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการกระจายอำนาจและเป็นการสร้างทัศนคติระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน”
๒. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นการยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นสำคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่ มหนึ่งในชุมชนสร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของ แผนแม่บ ทชุมชนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทำงานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กำหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทำให้ชุมชนเปลี่ยน
แนวคิดวัฒ นธรรมดั้งเดิมและวิ่ งตามกระแสเงินทำให้ ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหา
ทรัพยากรและศักยภาพของตนเองตลอดจนการทำโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้และการประสานกับหน่วยงานทุก
ภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการชุมชน ในปัจจุบั นและ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
๓.วัตถุประสงค์
เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจำกัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนเอย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกำหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้
๔. เป้าหมาย
ทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
๕. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. ประชุมผู้บริหาร ประธานชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในชุมชน
๓. ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกชุมชนตามกำหนดการ
๔. ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชนทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ กัน
ของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลานสามารถ
หาแนวร่วมในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง

๓.๓.๒ ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลเมืองลพบุรีได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณและส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลเมืองลพบุรี
๓.วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรี
อย่างแข็งขันสำหรับการทำงานของเทศบาลเมืองลพบุรี ได้มี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ภาคประชาชน
และส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการป้องกันการทุจริต
ในเทศบาลนั่นคือได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้อง
๔. เป้าหมาย
ตัวแทนประชาคม ทุกชุมชน
๕. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรี อย่าง
แข็งขัน สำหรับ การทำงานของเทศบาลเมืองลพบุรี ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบัง คับ กำหนดให้ ภาคประชาสังคม
(ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับเทศบาลเมืองลพบุรีในหลาย ๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมี
ส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองราคา เป็นกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
๒. มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัส ดุ เพื่อ
เรียนรู้ทำความเข้าใจระเบียบต่าง ๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลเมืองลพบุรี
๒. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง

๓.๓.๓ ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองลพบุรี”
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้ เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลว่า
สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อนำผลที่ไ ด้จากการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติกรดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลต่อไป ดังนั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๓) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลเมืองลพบุรี จึงได้จัดทำกิจกรรมการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาล
เมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมือง
ลพบุรี มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ ดีและให้ คำนึ งถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบกาประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
๒. เพื่ อ ให้ เกิด กระบวนการมี ส่ ว นร่ว มของภาคประชาชนในการตรวจสอบปฏิ บั ติ ราชการของ
เทศบาลเมืองลพบุรีและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลเมืองลพบุรี
๓. เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองลพบุรี
๔. เป้าหมาย
คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการทุกส่วนของเทศบาลเมือง
ลพบุรี
๕. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
๒. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
๓. จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ
๔. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบั ติราชการของเทศบาลเมืองลพบุ รี (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๘)
จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย
- ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน ๒ คน
- ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล ๒ คน
- ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน
- ปลัด (อบจ) เป็นกรรมการและเลขานุการ
- หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
- หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้
๑.) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองลพบุรี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๒.) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองลพบุรี ปีละ ๒ ครั้งเป็นอย่าง
น้ อยแล้ วเสนอผลการ ประเมิน ให้ เทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองลพบุรี
๓.) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินปฏิบัติราชการของ
เทศบาลเมืองลพบุรี สำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี
๔.) ดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่เทศบาลเมืองลพบุรีมอบหมาย
๕ ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๖. การจัดทำแผนการดำเนินงาน
๗. การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
๘. จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาล
เมืองลพบุรี พร้อมตัวชี้วัด
๙. การติดตามผลและประเมินผล
๑๐. การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดำเนินการแก้ไขต้อไป
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามเหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองลพบุรี”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
๒. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
๓. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาล
เมืองลพบุรีให้เกิดความโปร่งใส ตรวยสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตำบล/
ชุมชน/หมู่บ้านและเพื่อให้สอดคล้ องกับหมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖
๓.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง
บทบาทของประชน
๒. เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนเข้ามามี ส่ ว นร่ว มและแสดงความคิด เห็ น ในการบริห ารงานของ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๔. เป้าหมาย
ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานเทศบาล
๕. พื้นที่ดำเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
๒. ประเมินผลการปฏิบั ติราชการในเทศบาลเมืองลพบุรี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
๓. รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กำหนด
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลเมือง
ลพบุรี หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทำให้เทศบาลเมืองลพบุรีมีความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๑ มีการจัดระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
๔.๑.๑ มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองลพบุรี
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้อ งกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลด
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็ นส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด โดยผู้บริหารสามารถ
นำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ของการดำเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การ
จัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
จะทำให้การปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองลพบุรี เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อจั ด วางระบบการควบคุ มภายในตามหลั ก เกณฑ์ กระทรวงการคลั งว่าด้ว ยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชีและด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
๔. เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
๕. เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม
๔. เป้าหมาย
พนักงานเทศบาล พนักงานครู สังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
๕. พื้นที่ดำเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๒. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายใน และความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอื่นๆ ของเทศบาลเมืองลพบุรีให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุก
ประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด

๔. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ
กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
๕. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น
๒. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
๓. การใช้ทรัพยากรของสำนัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและประหยัด

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
๒. หลักการและเหตุผล
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่ว ยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ ห น่วยรับตรวจปฏิบัติต ามหลั กเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้
อย่ างน้ อยปี ล ะครั้ ง โดยให้ มี การรายงานตามข้อ ๘ และข้อ ๙ ดังนั้น เพื่ อให้ การปฏิบั ติถูกต้องและเป็น ไปตามที่
ระเบี ยบฯ กำหนด เทศบาลเมืองลพบุ รี จึงได้มีการจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลั ง
กำหนด
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลเมืองลพบุรี
๒. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีทราบ ตามแบบที่กำหนด
๓. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแล ตามกำหนด
๔. เป้าหมาย
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลเมืองลพบุรี
5. พื้นที่ดำเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
๓. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดำเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปค ๔ และ ปค ๕
๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ฯ และนำเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กำกับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
๓. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. หลักการและเหตุผล
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วน
ใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ
กำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถ
สะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่
ครอบคลุ มงานทุ กด้ านและสามารถสะท้ อนภาพให้ เ ห็ นเป็ นองค์ รวมของหน่ ว ยงานนั้ น ๆ ว่ามี การดำเนิ นงานที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิด
จากการกำหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ งกระบวนการให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุม สอบถาม และการตรวจสอบ ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจน
ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้นและพัฒ นาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทัน สมัยอยู่เสมอ เทศบาลเมืองลพบุรี พิจารณาแล้ วเห็ นว่าเพื่อให้ องค์กรมีแนวทางในการ
กำหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้
กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองลพบุรีขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
๒. เพื่ อให้ มี ข้อมู ล และรายงานทางการเงินที่ ถูกต้ องครบถ้ว นและเชื่อถือ ได้ สร้างความมั่ นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
๔. เป้าหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลเมืองลพบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทำ
ให้การปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
๕. พื้นที่ดำเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี

๖. วิธีดำเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรและระดับ
หน่วยงานย่อย
๒. ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาล อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. รวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะกรรมการฯ เพื่อสรุปข้อมูล
๔. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
ทุกกอง/สำนัก/หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ฯ เสร็จตามกำหนดเวลา
๒. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๙๐ ได้ดำเนินการแก้ไข
๓. ร้อยละของหน่วยงาน รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกองค์ประกอบทุกงาน
๔. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
๕. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ร้อยละ ๘๕ ในระดับมาก)

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลเมืองลพบุรี
๒. หลักการและเหตุผล
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ เทศบาลเมืองลพบุ รี ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน
โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริ หารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนิน
กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแล อย่าง
น้ อ ยปี ล ะหนึ่ งครั้ ง ภายในเก้ าสิ บ วัน นั บ จากวัน สิ้ น ปี งบประมาณ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้างความมั่ น ใจอย่ า ง
สมเหตุสมผลว่าการดำเนิ นงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือ ได้ของรายงาน
ทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การดำเนินการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน เพื่อนำความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมี และจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่ อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน จึงได้กำหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทำและนำแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดำเนินการเพื่อควบคุม ลดความเสี่ยงในการป้ องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ
๒. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุ งหรือบริห ารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อผู้กำกับดูแลภายในเวลาที่กำหนด
๓. เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
๔. เป้าหมาย
ทุกส่วนราชการของเทศบาลเมืองลพบุรี
๕. พื้นที่ดำเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองลพบุรี (ระดับองค์กร)
จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้ทุกส่วนราชการไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ ยงในส่วนที่
รับผิดชอบ และมีการติดตามผลระหว่างปี
๒. หั ว หน้ าส่ ว นราชการของเทศบาลเมื อ งลพบุ รี นำแผนการปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายใน ไป
ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ
๓. หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองลพบุรี รายงานผลการดำเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมือง
ลพบุรี

๔. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองลพบุรี ประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือ
จะต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป
๕. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแล อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
ทุกกอง/สำนัก/หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดำเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
๒. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
๓. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลภายในเวลาที่กำหนด

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดำเนินการได้
๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง โอนย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง การโอน ย้าย
๒. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะกำหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับ ที่ปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ เทศบาลเมืองลพบุรีจึงได้
กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ ป ระชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริห ารงานบุคคล โดยพิจารณาจาก
ประเด็นการบริห ารงานบุ คคล โดยยึดมั่นในหลักคุณ ธรรมในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่ อนระดับ
และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งคัด เพื่อให้การบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลเมืองลพบุรีเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสเป็นธรรม
๒. เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย
๔. เป้าหมาย
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
ตรวจสอบกำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่นรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองลพบุรี
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรีก่อน
- ในการออกคำสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลเมืองลพบุรีจะออกคำสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่
เทศบาลเมืองลพบุรีรับมติคณะกรรมการการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง
- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ เลื่อน
ตำแหน่ง
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตำแหน่ง เพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอย่างชัดเจน
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรีก่อน
- ในการออกคำสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง เทศบาลเมืองลพบุรีจะออกคำสั่งแต่งตั้งได้ต้อง
ไม่ก่อนวันที่เทศบาลเมืองลพบุรีรับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แต่งตั้งกรรมการการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคล ใน
การที่เทศบาลเมืองลพบุรีได้ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับเกี่ยวข้อง อย่าง
เคร่งครัด
- มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน การประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคคลลากรทราบ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
- มีการแระชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติ ความสามารถและความอุสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนตาม
เหมาะสมและข้อมูลการลา เป็นต้น
- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามตอบข้อสงสัยและโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม
- นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลพบุรีออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน และแจ้งเวียนผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ทุกส่วนราชการทราบโดยทั่วกัน
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนาจ สำนักปลัดเทศบาล
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
กำหนดเป็นระดับชั้นของความสำเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ ดังนี้
ผลการประเมิน
ขั้นตอนการดำเนินงานอยู่ใน ระดับดีเด่น
ขั้นตอนการดำเนินงานอยู่ใน ระดับดีมาก
ขั้นตอนการดำเนินงานอยู่ใน ระดับดี
ขั้นตอนการดำเนินงานอยู่ใน ระดับพอใช้
ขั้นตอนการดำเนินงานอยู่ใน ระดับปรับปรุง

ระดับคะแนนที่ได้รับ
๕
๔
๓
๒
๑

โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ
ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน
ย้าย ของเทศบาลเมืองลพบุรี และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่
เกิดขึ้นดังกล่าวได้ทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้

๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการรายงานผลการใช้เงินให้ประชาชนได้รับทราบ
๒. หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทำงานต้ องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้องประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด
การบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ การบริ หารเงินการคลังเกิดความ
โปร่ งใสไม่เกิด การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น มีก ารทำงานมี ก ระบวนการที่ โปร่งใส สามรถตรวจสอบได้ รายการเงิน จาก
หน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อปะชาชน
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
๒. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
๓. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔. ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทำงานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้
๔. เป้าหมาย
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทำ
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และ
ประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
งานการเงินและการบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. บุคลากรมีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
๓. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในหารตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของเทศบาลเมืองลพบุรี
๒. หลักการและเหตุผล
การเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้ าที่จะต้องปฏิ บัติตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียนร้อยจึงจัดทำใบนำฝากเป็นรายรับ จัดทำใบฎีกาเพื่อเป็นรา ยจ่าย
เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สำหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดำเนินงานให้เป็นตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้อง
เป็นไปด้วยความโปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความ
สุจริตส่งผลให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ กองคลัง เทศบาลเมืองลพบุรีจึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้การตรวจสอบ
และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ของเทศบาลเมืองลพบุรี
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลเมืองลพบุรี เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
๔. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๕. วิธีการดำเนินการ
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลเมืองลพบุรีให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทาง
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
๖. ระยะเวลาดำเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๗. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองลพบุรี
๙. ตัวชี้วัด
มีการดำเนินงานตามวิธีการดำเนินงานครบทุกขั้นตอน
๑๐. ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลเมืองลพบุรี ทำให้
เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินของเทศบาลเมืองลพบุรี

๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดการพัสดุ ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับ
ของกฎหมาย
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตัวแทนชุมชน
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองลพบุรีเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งดี พ.ศ.๒๕๔๕ และแผนการยุ ท ศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบราชการไทย
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑) เทศบาลเมืองลพบุรี จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการกำหนดให้มี
การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยการผ่านช่ องทางหรือ
กลไกในการร่ ว มเป็ น คณะกรรมการในการตรวจสอบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างของเทศบาลเมื อ งลพบุ รี ทุ ก ขั้ น ตอน ซึ่ ง
หมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจาก การปฏิ บัติจริง ส่วนเทศบาลเมืองลพบุรีสามารถ
พัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู้การบริหาร
ราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการ
และเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล
เมืองลพบุรี
๒. เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลเมืองลพบุรีให้การพัฒนาได้
อย่างคุ้มค่า
๔. เป้าหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองลพบุรี
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่เทศบาลเมืองลพบุรี ให้ความสำคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยส่งตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย
๓. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียด
และถูกต้อง
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๘. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ผลลัพธ์
การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองลพบุรีมีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบและ
ไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมกรรมการตรวจจ้างงาน
๒. หลักการและเหตุผล
การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญที่
จะบริหารสัญญา ให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและเข้าใจเงื่อนไขข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากเข้าใจหรือ
เข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ ความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ทำ
หน้าที่แล้ว อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา
วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ เทศบาลเมืองลพบุรี เห็นถึงความสำคัญของการตรวจรับพัสดุและการ
ตรวจการจ้าง ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรั บงานจ้างเพื่อความโปร่งใส จึงได้จัด
โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจการจ้า งมีความรู้ ความเข้าใจ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทำหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔. เป้าหมาย
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ
๒. จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
๓. ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดำเนินการ
จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะกรรมการตรวจจ้างทำหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกเทศบาลเมืองลพบุรี
๒. หลักการและเหตุผล
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ ง เงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวการปฏิ บั ติห น้ าที่ การดำเนิ น การอย่ างเคร่งครัด ปั ญ ญาหาที่เกิดขึ้น เป็น ประจำไม่ได้ เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเขาใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแล ะผู้บริหารท้องถิ่น
โดยเฉพาะผู้บริการท้องถิ่นที่ต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และทำให้การแก้ปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ต้องล่ าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปั ญ หา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจำเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย คำสั่ง
และหลักเกณฑ์ต่างๆที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด ประสิทธิภาพ
และเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทำ
ผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริการและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรีเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติก าร กองวิชาการและแผนงาน จึงได้ จัดทำโครงการ
อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ก าร และสมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งลพบุ รี เพิ่ ม พู น ความรู้ ค วามเข้ า ใจระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นเสนอ
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน
๓. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรีมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นที่
ขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่ว นรวมมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมาประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๔. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐตามมาตรา ๑๐๓ แห่ง กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๔. เป้าหมาย
ผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวน ๗ คน และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรีจำนวน ๑๘ คน
รวม ๒๕ คน

๕. พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. จัดทำโครงการ/แผนงาน
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริการ และสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วน
ตำบลเข้ารับการอบรม
๓. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
๔. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดำเนินการ
จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
๒. ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน
๓. ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๔. ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี”
๒. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพั ฒนาทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการ
จัดการให้ แก่ชุมชนจึ งเป็ น เรื่องสำคัญ อย่ างยิ่งประกอบกับการให้ รับ การศึกษาอบรมเป็นสิ่ งสำคัญ ประการหนึ่งที่
เทศบาลเมืองลพบุรี ได้ดำเนินการเพื่อให้สมาชิกท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่ น
ด้วย เพื่อพัฒ นาตนเองและสามารนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังนั้น เทศบาลเมืองลพบุรี จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่
เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติง านและสามารถนำมาพัฒนาองค์กร พัฒ นาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมี
ความเจริญก้าวหน้า
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่
๒. เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตาระเบียบ
กฎหมาย
๓. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
๔. เป้าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรีจำนวน ๑๘ คน
๕. พื้นที่ดำเนินการ
ทั้งในเทศบาลเมืองลพบุรี และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
๖. วิธีดำเนินการ
๑. ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหาหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลและหน่วยงานนอก
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี
๒. เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดำเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสำนัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ
๓. แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทำรายงายสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่าน นายกเทศบาลเมืองลพบุรี
๔. ฝ่ายบริหารงานบุคคลดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่นและรายงาน
เสนอนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีทราบ
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

๙. ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริการงานบุคคล สำนักงานปลัด นายยกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
๑๐. ผลลัพธ์
๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่
๒. สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานใหม่ๆ
๓. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
๑๑. ตัวชี้วัด
จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวน ๑๘ ราย ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน

๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม กระบวนการ
และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร”
๒. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็นกลไก
สำคัญที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเองแต่ถึงแม้จะเป็นอิสระส่วนกลางก็จะ
ควบคุมดูแลการดำเนิ น งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อ
กำหนดเป็ น แนวทางการพั ฒ นา ร่ วมกั น นอกจากจะทำให้ เทศบาลมีบ รรยากาศการทำงานแบบมี ส่ วนร่ว มและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ยั ง สร้ า งความน่ าเชื่ อ ถื อ ให้ กั บ องค์ ก ร สามารถนำไปสู่ ค วามโปร่ ง ใสในองค์ ก รและลดการทุ จ ริ ต
นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี จึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร ขึ้นเพื่อกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบโดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็น
คณะกรรมการในการดำเนินงานของเทศบาลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังเป็นการ
ช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นกลไกสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
๒. เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
๓. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
๔. เป้าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรีจำนวน ๑๘ คน
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม
๒. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้างโครงการต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและการ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
๓. สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองลพบุรี
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
งานกิจการสภา สำนักปลัด เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ผลลัพธ์
๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
๒. การปฏิบัติงานต่าง ๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี
๒. หลักการและเหตุผล
การส่ งเสริ ม และการพั ฒ นาความเข้ ม แข็ งขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ หลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุ คลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องทำหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิด ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยมี กระบวนการ
สอดคล้องกับการปกครองประชาธิป ไตย ให้ มี การกระจายอำนาจการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาภายในชุมชนและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจ ระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่สำคัญ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอการแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองลพบุรี เล็งเห็น
ถึงความสำคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในปฏิบัติงาน จึงได้ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้
อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี มีบทบาทในการปฏิบัติงานและมีการมี
ส่วนร่วมในการทำงาน
๒. เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
๓. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
๔. เป้าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวน ๑๘คน
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นำข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภาเทศบาล
เมืองลพบุรี เพื่อทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของ
ประชาชน
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
งานกิจการสภา สำนักปลัด เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรี เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิด
ทัศนคติ

๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน
๒. หลักการและเหตุผล
คอร์ รั ป ชั่ น หมายถึ ง การใช้ ต ำแหน่ ง หน้ า ที่ ส าธารณะเพื่ อ แสวงหาผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว หรื อ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
หากใช้ตำแหน่งที่ที่ได้รับมอบหมายกระทำการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทำคอร์รัปชั่น
การป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคล้องกับเกณฑ์ คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพและ
มีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาล
๓. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. เป้าหมาย
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองลพบุรี
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. เชิญคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น
๒. เชิญคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบการ
คอร์รัปชั่นได้
๒. มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นใน
องค์กรบริหารส่วนตำบล

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่ างมากจำเป็นที่ทุก
ภาคส่ วนในสังคม จะต้องตระหนั กและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญ หา โดยการเข้าไปมีส่ ว นร่วมเป็ นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
๒. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
๔. เป้าหมาย
ประชาชนในเทศบาลเมืองลพบุรี
๕. พื้นที่ดำเนินการ
เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. ขออนุมัติจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
๒. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ตามบอร์ดในชุมชน
๓. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุโทรศัพท์
๔. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
๕. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดำเนินการ
จำนวน ๑๐,๐๐๐บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
๒. นำเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
๓. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
๑. ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต”
๒. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้เทศบาลมี
ภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อ มูลข่าวทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาล
ในการป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริต ซึ่งมุ่งเน้ นในการสร้ างจิตสำนึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความ
เข้มแข็งและพัฒ นาศักยภาพเจาหน้ าที่ ของรัฐ ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตปัญ หาเกี่ ยวกับ การทุจริต
คอร์รัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลเมืองลพบุรีมี
ภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้ าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาพเอกชน
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดี
ในท้องถิ่น ดังนั้ น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒ นาให้ เจริญก้าวหน้าได้นั้นจำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบ
หลายๆด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนั บสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นจึง
เป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่ว มในการเป็นเครือข่ายร่วมกั บเทศบาลเมืองลพบุรี ในการร่วมคิด ร่วม
พิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในท้องถิ่น เทศบาล
เมื องลพบุ รี พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่าการมี เครือ ข่ายดั งกล่ าวเป็ น สิ่ งจำเป็ น จึงได้ จัด ทำมาตราการส่ งเสริ ม และพั ฒ นา
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
๒. เพื่อพัฒนาองค์กรความรู้ให้กับทุกภาคส่วนให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
๓. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่
๔. เป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีเข้า
มามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรี
๕. พื้นที่ดำเนินการ
ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลพบุรี
๖. วิธีดำเนินการ
๑. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองลพบุรี
๒. จัดทำฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กาปรกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
๓. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารการของเทศบาลเมืองลพบุรีใน
การร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต

๔. ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการ
ทุจริต
๕. ทำบันทึกข้อตกลง(MOU) ร่วมกันระหว่าเทศบาลเมืองลพบุรีกับบุคคล องค์กรส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ทำให้เกิดแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
๒. ทำให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
๓. ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลเมืองลพบุรี

