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คานา
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต และประพฤติมิ ช อบของบุ คลากรภาครั ฐ ในปั จ จุบั น เป็ น ปัญ หาที่ รุ นแรง
และมีแนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบและอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
มากขึ้นทุกปี ประกอบกับคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องการและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการหรือแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ้งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเริมการมีส่ วนร่วมจากทุกภาคส่วนการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้น
มิ ใ ห้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ เพื่ อ ให้ ร ะบบราชการและการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรของภาครั ฐ
มีความโปร่งใสและมีการดาเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองนครนายก เพื่อสร้างจิตสานึก
และค่านิยมให้ข้าราชการฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจา ปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
เทศบาลเมืองนครนายก
สิงหาคม 2561

๑

ส่วนที่ 1
บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น
ได้ แ ก่ การกระจายอ านาจลงสู่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แม้ ว่ า โดยหลั ก การแล้ ว การกระจายอ านาจ
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ส าคั ญ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารต่ า งๆของรั ฐ สามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของชุ ม ชนมากขึ้ น
มีประสิทธิภาพมากขึน้ แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรื อ ลั ก ษณะปั ญหาของการทุจ ริ ต ที่ เกิ ด จากการขาดความรู้ ความเข้า ใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุ แ ละปั จ จั ย ที่ น าไปสู่ ก ารทุ จ ริ ต ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถสรุ ป
เป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบัง คับ
ใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็น
อีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทา
ให้ คนในปัจ จุ บั นมุ่งเน้ น ที่การสร้ างความร่าราย ด้ว ยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้ เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจ ริ ต ในเชิง นโยบายที่ ทาให้ ก ารทุจ ริ ตกลายเป็ นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้

๒
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ–จัดจ้าง เป็นเรื่อง
ของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้
สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตว์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลงและมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดีคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยม
ที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิธีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อเห็นคนโกงเป็นคนฉลาดย่อมจะทา
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบาปบุญ และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง

2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่ นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้ อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ
เป็นปัญหาลาดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้น
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมัก
ถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่ นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อ
และรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อ
ระบบการปกครองส่ ว นท้ องถิ่น อย่ า งยิ่ ง ส่ ง ผลให้ ภ าพลั กษณ์ ของประเทศไทยเรื่ องการทุ จริ ต คอร์ รัป ชั่ น
มีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่ น (Corruption Perception Index –
CPI) ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ประเมิน การทุจริตคอร์รัป ชั่ นทั่ว โลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ
(Transparency International –TI) พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 อยู่ที่ 3538 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดั บที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลกและเป็น
อันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของ
ประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศซึ่งสามารถ
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption – UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแหล่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ
พวกพ้ อง ยึ ดติ ดกับ กระแสบริ โ ภคนิ ย ม วั ตถุนิ ยม ติ ด ความสบาย ยกย่อ งคนที่ มีเงิ นและมีอานาจคนไทย
บางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่ นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทย
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มาตั้ ง แต่ อ ดี ต หรื อ กล่ า วได้ ว่ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมไทยไปแล้ ว ผนวกกั บ ปั จ จั ย ทาง
ด้านการทางานที่ไม่ได้บูร ณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไก
หรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปั จ จุ บั น ยุ ท ธศาสตร์ ช าติว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ใช้อยู่เป็ นฉบั บที่ 3
เริ่ มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่ การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชานในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทย
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index :CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พงศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนน
จะสู งขึ้น ได้นั้ น การบริ ห ารงานภาครั ฐ ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สู งขึ้น เจ้ าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน
ต้ อ งมี พ ฤติ ก รรมแตกต่ า งจากที่ เ ป็ น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น ไม่ ใ ช้ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ใ นทางทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ
โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรม สุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่ า นโครงการ/กิ จ กรรม/มาตรการต่ า งๆ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมอย่ า งชั ด เจน อั น จะน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแท้จริง

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่ อให้ เทศบาลเมืองนครนายกใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่ อนการป้องกันและการ
ปราบปรามการทุจริต
2) เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการฝ่ายการเมืองและบุคลากรของเทศบาลเมืองนครนายกปฏิบัติ
ราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม
3) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลเมืองนครนายก

4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง และบุคลากรของเทศบาลเมืองนครนายก รวมถึงประชาชนใน
ชุมชนเทศบาลมีจิตสานึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ไปในทางที่ มิ
ชอบทุกฝ่าย

๔
2) เทศบาลเมืองนครนายก มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติ มิ ช อบของข้ า ราชการ เจ้ า หน้ า ที่ แ ละสารมารถจั ด การกั บ กรณี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
อย่างรวดเร็วและโปร่งใส
3) เทศบาลเมืองนครนายกประสานความร่ วมมือภายในองค์กรและภายนอกองค์กรในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4) เทศบาลเมืองนครนายก มีแผนที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝ่ ายการเมือง และบุคลากรของเทศบาลเมื องนครนายกมีจิตสานึกในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส
2) มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
3) ประชาชนมีจิตสานึกในการมีส่วนร่วมการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต
4) เทศบาลเมืองนครนายก มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ
5) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริห ารราชการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาส
ในการกระทาการทุจริ ตและประพฤติมิช อบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่ วนให้ เป็นองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น ต้น แบบ ด้านการป้ องกัน การทุจริต อันจะส่งผลให้ ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและ
ให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระดังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

๕

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พ.ศ.2562 - 2564
ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
800,000

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
800,000

2. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการของ
เทศบาลเมืองนครนายก

-

-

3. มาตรการให้ทุกส่วนราชการจัด
ประชุมติดตามงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา

-

-

-

1.2 การสร้าง
1. โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชน
จิตสานึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น

100,000

100,000

100,000

1.3 การสร้าง
1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
จิตสานึกและ
เด็กและเยาวชน
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน

20,000

20,000

20,000

มิติที่

ภารกิจตามมิติ

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

1.1 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
ท้องถิ่นและฝ่าย
ประจาขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภา
เทศบาลแพนักงานเทศบาล ลุกจ้าง
ประจาและพนักงานจ้าง

ปี 2564
หมายเหตุ
งบประมาณ
(บาท)
800,000 เครื่องหมาย –
หมายถึง
มีการดาเนินการ
แต่ไม่ได้ใช้
งบประมาณ
-

๖
ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

2.2 มาตรการ
1. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
สร้างความโปร่งใส บริหารงานส่วนบุคคล
ในการปฏิบัติ
ราชการ
2.มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ
หัวหน้าส่วนราชการ

-

-

-

-

-

-

3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

-

-

-

4. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อ – จัดจ้าง

-

-

-

5. มาตรการป้องกันการทุจริตและ
สร้างความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน

-

-

-

6. มาตรการยกระดับคุณภาพการ
บริการประชาชน

-

-

-

มิติที่

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

2.1 แสดง
เจตจานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร

1. กิจกรรมประกาศเจตจานงการ
บริหารงานด้วยความสุจริตของ
เทศบาลเมืองนครนายก

ปี 2564
หมายเหตุ
งบประมาณ
(บาท)
เครื่องหมาย –
หมายถึง
มีการ
ดาเนินการ
แต่ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

๗

มิติที่

ภารกิจตามมิติ
2.3 มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและใช้
อานาจหน้าที่ให้
เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่
ดี

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1. กิจกรรมการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
2. มาตรการการมอบอานาจ อนุมตั ิ
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
3. มาตรการการมอบอานาจ
นายกเทศมนตรี

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เครื่องหมาย
– หมายถึง
มีการ
ดาเนินการ
แต่ไม่ได้ใช้
งบประมาณ
-

-

-

2.4 มาตรการ
1. กิจกรรมการจัดทาข้อตกลงการ
จัดการในกรณีที่ได ปฏิบัติราชการของเทศบาลเมือง
รับทราบหรือรับ นครนายก
แจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจรติ
2. มาตรการให้ความร่วมมือกบหน่วย
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ

-

-

-

-

-

-

3. มาตรการดาเนินการเกี่ยวกับเรือ่ ง
ร้องเรียนกรณีมีบคุ คลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลเมืองนครนายกว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ

-

-

-

๘

มิติที่

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3. การ
ส่งเสริมการมี
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน

3.1 จัดให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการ
อานวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน

1. มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลเมืองนครนายกให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.2การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
เครื่องหมาย
– หมายถึง
มีการ
ดาเนินการ
แต่ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

2. กิจกรรมอบรมให้ความรูต้ าม
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540

-

3. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน
ของเทศบาลและการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง

-

-

-

4. มาตรการจัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลเมืองนครนายก

-

-

-

1. กิจกรรมการดาเนินการของศูนย์
ดารงธรรมเทศบาลเมืองนครนายก

-

-

-

2. มาตรการแก้ไขเหตุความเดือดร้อน
ราคราญ ด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-

-

-

3. กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุก
รับทราบ

-

-

-

๙

มิติที่

ภารกิจตามมิติ
3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมการ
บริหารองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4.การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4.1มีการจัดวาง
ระบบและราน
งานการควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1. โครงการจัดประชุมประชาคม
2. โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
3. โครงการสนับสนุนการจัดทาแผน
ชุมชน

ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000
80,000
80,000 เครื่องหมาย –
หมายถึง
50,000
50,000
50,000 มีการ
ดาเนินการ
50,000
50,000
50,000 แต่ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

1. กิจกรรมการจัดทารายงานการ
ควบคุมภายในเทศบาลเมืองนครนายก

-

-

-

2.มาตรการติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน

-

-

-

-

-

-

4.2 การ
1. กิจกรรมการรายงานผลการใช้
สนับสนุนให้ภาค จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการาม
ช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได้

๑๐

มิติที่

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น

1. กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร
2. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น

4.4 เสริมพลังการ 1.มาตรการส่งเสริมและพัฒนา
มีส่วนร่วมของ
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
ชุมชน
(Community)
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต

ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เครื่องหมาย –
หมายถึง
มีการ
ดาเนินการ
แต่ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

5,000

5,000

5,000

๑๑
ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามมิติ
มิติที่ 1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนในท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
1. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
โครงการอบรมและศึ ก ษาดู ง านของคณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาล พนั ก งานเทศบาล
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
เทคโนโลยี เทศบาลเมืองนครนายก เป็นองค์กรหน่วยงานราชการ มีหน้าที่จัดบริการสาธารณะเพื่อประชาชน
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกปัจจุบัน และมีทัศนคติที่เอื้อต่อการบริการประชาชน รวมทั้งทบทวน
กฎหมาย ระเบียบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน อันจะทาให้การบริหารราชการมีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบและประเมินผลได้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม อีกทั้งตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้วางกรอบการบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่
ความว่า การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจ
การตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนั้น เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่ดีในองค์กร การทางานร่วมกัน
เป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสาคัญ
และเพื่ อ เป็ น การปลดปล่ อ ยพลั ง ความคิ ด ของคณะผู้ บ ริ ห ารสมาชิ ก สภาเทศบาล พนั ก งานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองนครนายก ในทุกระดับให้ร่วมกันคิดและพัฒนาสร้างการ
เปลี่ย นแปลงการปฏิบัติงานในเทศบาลให้ดีขึ้น เทศบาลเมืองนครนายก จึงจัดทาโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลเมืองนครนายกขึ้น เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลทุกตาแหน่งให้มีประสิทธิภาพ
พร้อมบริการประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรมและจริยธรรม
2. เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญ
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
4. เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๒
4. เป้าหมาย
ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองนครนายกและต่างจังหวัด
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
800,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลเมืองนครนายก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
หลักธรรมาภิบาลคุณธรรมและจริยธรรม
2. ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญ
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
4. ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๓
(2) กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของเทศบาลเมืองนครนายก
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเทศบาล
เมืองนครนายก
2. หลักการและเหตุผล
ในการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความถูกต้อง ความเป็นธรรม คานึงถึง
หลั กธรรมาภิบ าลเป็ น ส าคัญ และมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติห น้า ที่
ราชการ ประกอบกับตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2557 เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
กาหนดมาตรการหรื อแนวทางการป้ องกันและแก้ไขปัญ หาการทุ จริตประพฤติมิ ช อบในส่ ว นราชการและ
หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้ นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ อีกทั้งนโยบาย
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อเป็นการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
จึ ง ควรมุ่ ง เน้ น ถึ ง การเสริ ม สร้ า งจิ ต ส านึ ก และค่ า นิ ย มให้ กั บ ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ให้ ยึ ด มั่ น
ในหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ควบคู่กับ
การส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ซึ่งจะทาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติราชการได้ถูกต้องและเหมาะสม ตามระเบียบกฎหมาย
และแบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและประชาชน จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเทศบาลเมืองนครนายก
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ในสังกัดของเทศบาลเมืองนครนายก มีความรู้ความเข้าใจระเบียบและกฎหมายในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มขึ้น
3.2 เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ในสังกัดของ
เทศบาลเมืองนครนายก สามารถนาระเบียบและกฎหมายไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
3.3 เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมที่ดีให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างในสังกัด ของเทศบาลเมืองนครนายกในเรื่องหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติราชการ คุณธรรมจริยธรรม ความคุ้มค่า คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ รวมทั้งสร้าง
ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
3.4 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล และตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเอง จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันเนื่องมาจากการไม่มีความรู้ความเข้าใจในขอบเขต
หน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานราชการที่ถูกต้อง
4. เป้าหมาย
พนั กงานเทศบาล พนั กงานครูเทศบาล ลู กจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาล
เมืองนครนายก

๑๔
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองนครนายก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชุมปรึกษาหารือในการดาเนินการจัดกิจกรรม
6.2 ประสานงานติดต่อวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
6.3 จัดทาหนังสือแจ้งพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างใน
สังกัดของเทศบาลเมืองนครนายก เพื่อเข้าร่วมอบรม
6.4 ทาแบบประเมิน ก่อนและหลังการอบรม
6.5 สรุปผลการดาเนินการกิจกรรม
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564
8. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองนครนายก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างในสังกัด ของ
เทศบาลเมืองนครนายกมีความรู้ความเข้าใจระเบียบและกฎหมายในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
10.2 พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างในสังกัดของ
เทศบาลเมืองนครนายก สามารถนาระเบียบและกฎหมายไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
10.3 มีการเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมที่ดีให้ กับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างในสังกัดของเทศบาลเมืองนครนายก ในเรื่องหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติราชการ คุณธรรมจริยธรรม ความคุ้มค่า คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ รวมทั้งสร้าง
ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
10.4 ลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลและตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ
เองจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันเนื่องมาจากการไม่มีความรู้ความเข้าใจในขอบเขตหน้าที่และขั้นตอน
การปฏิบัติงานราชการที่ถูกต้อง

๑๕
(3) มาตรการจัดประชุมติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการจัดประชุมติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองนครนายกเป็นเทศบาลที่มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบเป็นจานวนมาก จึงต้องมีการ
จัดทาระบบติดตามงานของเทศบาล เพื่อนามาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นในการทางาน อีกทั้งยังเป็นมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อใช้ในการติดตามผลการดาเนินงาน
3.2 เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมแสดงความคิดเห็นแก้ปัญหาและแนวทางในการดาเนินงาน
รวมทั้งติดตามผลการดาเนินงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในปีงบประมาณ 2561 - 2564
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกหน่วยงานภายในเทศบาล
6. วิธีดาเนินการ
จัดทาหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม และเอกสารติดตามผลการดาเนินงานของแต่ละ
หน่วยงาน เพื่อให้ได้รับทราบการดาเนินงานในแต่ละเดือนของการประชุมและติดตามผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนครนายก
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
มีจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในปีงบประมาณ 2562 - 2564

๑๖
1.2.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วย (1) โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชน
1. ชือ่ โครงการ : โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
โครงการอบรมอาชี พ ประชาชน เป็ น โครงการตามแนวพระราชด าริ ข องพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทาน
แนวทางการดาเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นาไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ ไขปัญหาให้กับราษฎร
ผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการดาเนินงาน
ตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพึง่ พาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็น
การปูพื้นฐานไว้สาหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่
ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสาคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอน
ตามลาดับความจาเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม
นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของ
ชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง
โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร เทศบาลเมืองนครนายก จึงจัดทาโครงการอบรมให้ความรู้
การสร้างอาชีพ สร้างรายได้โ ดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป
ที่สนใจ
3. วัตถุประสงค์
3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองนครนายก
3.2 สามารถนาความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองนครนายก
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองนครนายก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ
6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่สนใจให้กับผู้ร่วมโครงการ
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง
6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
100,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนครนายก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
10.2 มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง
10.3 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๗
(2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนและให้บริการแก่ประชาชน
ในทุกๆ ด้าน การส่ งเสริ มกิจ กรรมเด็กและเยาวชนของท้องถิ่น ถือเป็นบทบาทหน้าที่ส าคัญประการหนึ่ ง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นคนดี มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดารงตน
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และการปฏิรูปการศึกษาตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 มาตรา 4 ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ว่า เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอก
งามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม การเรียนรู้
และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
การส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนของท้องถิ่น ถือเป็นภารกิจที่สาคัญอย่างยิ่งเพราะ
เด็กและเยาวชนสามารถที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นทรัพยากรที่สาคัญของชุมชนและประเทศชาติต่อไป
กรมส่งเสริมการปกครองส่ วนท้องถิ่น จึงมอบหมายให้ เทศบาลเมืองชลบุรีเป็นเจ้าภาพจัดโครงการส่ งเสริม
กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก ประจาปีงบประมาณ
2561 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกจิตสานึกเด็กและเยาวชนให้ดารงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี มีระเบียบวินัย เคารพ
กติกาของสังคม
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีภาวะเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีจิตอาสา
ช่วยเหลือสังคม สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิด
5. เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้เท่ากันการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคมทุนนิยม
สื่อเสรีเทคโนโลยีไร้พรมแดน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน
3. เป้าหมาย
เทศบาลเมืองนครนายกส่งพนักงานเทศบาล ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วม
โครงการฯซึ่งเทศบาลเมืองชลบุรีเป็นเจ้าภาพ จานวน 55 คน
4. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
5. สถานที่ดาเนินการ
ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
6. งบประมาณ
งบประมาณ จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่ น บาทถ้ ว น) จากแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกี ฬาและนันทนาการ งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม่ เ ข้ า ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ โครงการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) รายละเอียดตามประมาณการแนบท้ายโครงการ
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา เทศบาลเมือนครนายก

๑๘
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1. เพื่อปลูกจิตสานึกเด็กและเยาวชนให้ดารงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี มีระเบียบวินัย เคารพ
กติกาของสังคม
8.2. เพื่ อส่ ง เสริ มสนั บสนุ นให้ เด็ก และเยาวชนมีภ าวะเป็นผู้ นาและผู้ ตามที่ดี มีจิต อาสา
ช่วยเหลือสังคม สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
8.3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.4. เพื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิด
8.5. เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้เท่ากันการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคมทุนนิยม
สื่อเสรีเทคโนโลยีไร้พรมแดน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน

๑๙
มิติที่ 2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ประกอบด้วย (1) กิจกรรม “ประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต
ของเทศบาลเมืองนครนายก”
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลเมืองนครนายก”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติ แ ละประชาชนเพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยมี ศั ก ดิ์ ศ รี แ ละเกี ย รติ ภู มิ ใ นด้ า นความโปร่ ง ใสทั ด เที ย มนานา
อารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเป้าหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ ใช้
ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ใ นทางทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ
โดยได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารด าเนิ น งานออกเป็ น
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบี ยบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไก
หนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิด
ความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเป็นหน่วยงานหลั ก
ในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรั บ ว่าปั ญ หาการทุจริต ในองค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นเป็นเรื่อ งที่มี คาครหา
ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณา
จ านวนขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประกอบกั บ มี ปั จ จั ย นานั ป การที่ ค อยยั่ ว ยวนใจ
บั่ น ทอน
ความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่น ให้เหือดหายไป และ
หากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่ว ยงานราชการอื่นได้
เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนมาก และมากกว่าคนทางานในหน่วย
ราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจ
หน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทางานในท้องถิ่นจะใช้ อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง
จะมี ไ ด้ ไ ม่ ม ากเท่ า กั บ ที่ ค นท างานในหน่ ว ยงานราชการอื่ น
และมู ล ค่ า ของความเสี ย หายของรั ฐ

๒๐
ที่ ค นท างานในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ขึ้ น ก็ อ าจเป็ น แค่ เ ศษผงธุ ลี ข องความเสี ย หาย
ที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดั ง นั้ น
จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ที่ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งแสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจ ริ ตอย่างเห็ นชัดเป็นรูปธรรม ด้ว ยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้ องกัน
การทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหาร
ราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและ
ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการจัดทาแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
อย่างน้อย 1 ครั้ง
4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองนครนายก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้ บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองนครนายก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม
ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่งเงินเดือน และมอบหมายงาน ประกอบด้วย
(1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองนครนายก เป็นบุคลากร
ที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่ อนการพัฒ นางานของเทศบาลเมืองนครนายกให้ มีศักยภาพ
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้ เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้
ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐาน
ในการทางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้
ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส
และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ก าหนดให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านตาม
อานาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองนครนายก ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหาร
กิจการบ้ านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่ว นร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการและ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2556 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทางาน
มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลเมืองนครนายก
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้
3.3 เพื่อเป็ น การป้ องกัน การทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริห าร
งานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองนครนายก
ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทางาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาลเมืองนครนายก จานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองนครนายก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ตาแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครนายกที่เกี่ยวข้อง
6.2 นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
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6.4 ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนครนายก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจานวน 1 มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 %
- บุคลากรของเทศบาลเมืองนครนายกมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไม่ต่ากว่าระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่
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(2) มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองนครนายก เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง กาหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทาอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อ
ราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจ
หน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับกอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง
ต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของ
การกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อ ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ ไขถึ ง (ฉบั บที่ 13) พ.ศ.2552
พระราชบั ญ ญั ติก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น พ.ศ.2542
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้การบริหารราชการ
เพื่อให้ เกิดประโยชน์ สุ ขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกิ น ความจ าเป็ น ประชาชนได้ รั บ การอานวยความสะดวกและได้ รั บ การตอบสนองความต้ อ งการ
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 48(2) เตรส
ที่กาหนดให้นายกเทศมนตรี มีอานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาตและอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล
มาตรา 48 สัตตรส กาหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล
และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอานาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ
นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ กาหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาของเทศบาล ให้เป็นไป
ตามนโยบาย และอานาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมาย กาหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครนายก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลจังหวัดนครนายก
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยากจึงจาเป็นต้อง
มีมาตรการ การมอบหมายอานาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่ งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหั วหน้าส่ว นราชการ
จานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัด เทศบาล
ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองนครนายก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนครนายก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

๒๕
(3) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
2. หลักการและเหตุผล
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ร าชการซึ่ ง ใช้ ห ลั ก การให้ ร างวั ล เป็ น แรงจู ง ใจให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเกิ ด แรงกระตุ้ น
ในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก ได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ
หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลาดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
การใช้ดุล ยพินิจ ของผู้ บังคับ บัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครนายก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2549 ลงวันที่ 19 มกราคม 2549 ได้กาหนดให้นายกเทศมนตรี
เมืองนครนายกแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของ
กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลเมืองนครนายก
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองนครนายก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของพนักงานเทศบาล
เมื อ งนครนายก โดยแต่ งตั้ ง ปลั ด เทศบาลเป็น ประธานกรรมการ และหั ว หน้ า ส่ ว นราชการเป็ นกรรมการ
และพนักงานเทศบาลเมืองนครนายก ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลเมืองนครนายก โดย
ประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลเมืองนครนายก
ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติร าชการของพนักงานเทศบาล
เมืองนครนายก เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
เมื อ งนครนายก รวบรวมและเสนอผลการพิ จ ารณากลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการให้ แ ก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลเมืองนครนายก
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลเมืองนครนายกพิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนั ก งานเทศบาลเมื อ งนครนายกเสนอมา โดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ต ามที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครนายก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม

๒๖
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนครนายก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

๒๗
(4) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากเทศบาลเมืองนครนายก มีฐานะเป็ นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่ างๆ ตามภารกิจ
และการจัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาล
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้ าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กาหนดให้เทศบาลมีอานาจหน้ าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้ เป็นหน้าที่
ของเทศบาล ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ ส่ว นราชการดาเนิ น การโดยเปิ ดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์ และผลเสี ยทางสั งคม
ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็ นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็ นต้องจัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้ างของเทศบาลทุกโครงการ
และกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาล
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้ าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลเมืองนครนายก และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองนครนายก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้ 1) ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
2) ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้ าง 3) ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับ
งาน 4) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่
ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564

๒๘
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลเมืองนครนายก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่นอ้ ยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้ างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

๒๙
(5) มาตรการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการดาเนินงานทะเบียน
และบัตรประจาตัวประชาชน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการดาเนินงานทะเบียนและบัตรประจาตัว
ประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองนครนายก มีภารกิจ ในการบริการงานทะเบียนและบัตรประจาตัว ประชาชน
ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการแจ้ งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ กาหนดเลขที่บ้าน และขอมีบัตรประจาตัว
ประชาชน โดยดาเนินการ ณ สานักงานเทศบาลเมืองนครนายก เพื่อบริการอานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี
ในขัน้ ตอนการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน ได้กาหนดแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตและสร้าง
ความโปร่งใสในการดาเนินงานโดย
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT Lock) ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง
การเข้าสู่ระบบต้องเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะ ที่ต้องผ่านการตรวจสอบหมายเลขประจาตัว รหัสลับ และลายพิมพ์
นิ้วมือของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้อนุมัติ/นาระบบถ่ายสาเนาลายพิมพ์นิ้วมือมาใช้ในการตรวจสอบการสวมตัว
บุคคลก่อนการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการป้องกันการทุจริต และสร้างความมั่นใจ
แก่ประชาชนในเรื่องความถูกต้องของระบบงานทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชนอีกด้วย
ใช้มาตรการควบคุมและตรวจสอบ เพื่อป้องกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจาตัว
ประชาชนโดยนายทะเบี ย นท้ องถิ่น ตรวจสอบการปฏิบัติง าน (หลั งการปฏิ บัติงานแต่ ล ะวัน ) ด้ ว ยตนเอง
อย่ า งน้ อยเดื อนละ 1 ครั้ ง ด้ ว ยโปรแกรมการตรวจสอบและป้ องกัน การทุจ ริต ทางการทะเบี ย นและ
บัตรประจาตัวประชาชนในช่องทางระบบสารสนเทศ (MIS) ภายในเครือข่ายกรมการปกครอง (Dopa Intranet)
เข้าสู่โปรแกรมทางช่องทาง http : intranet.dopa.go.th/padmic
นอกจากนี้ ยังมีการกาหนดระยะเวลาดาเนินการของแต่ ละกระบวนงาน ใช้ระบบบัตรคิว
อัตโนมัติเพื่อให้บริการตามลาดับ จัดสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน
เพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่ ป ระชาชนให้ ไ ด้ รั บ ความพึ ง พอใจโดยทั ด เที ย มกั น และไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ
และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการดาเนินงานทะเบียน
และบัตรประจาตัว
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนผู้ รับบริการได้ รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน และมั่นใจในเรื่องความถูกต้ องของ
ระบบงานทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองนครนายก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ดาเนินการปฏิบัติงานบริการงานทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน ให้ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
6.2 ประเมินมาตรฐานงานทะเบียนและรายงานสรุปผลการดาเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564

๓๐
8. งบประมาณดาเนินการ
ใช้จา่ ยจากงบประมาณรวมในค่าใช้สอยและวัสดุฯ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองนครนายก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ
10.2 ไม่มีการทุจริตคอรัปชั่นในการดาเนินงานทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน

๓๑
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ ประกอบด้วย
(1) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมื องนครนายกได้ให้ ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลื อกปฏิบัติในการ
ให้ บ ริ การสาธารณะ/บริการประชาชนให้ เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุ ด โดยนาแนวทางตามหลั กการบริห าร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้
โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่น
กาหนดเชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่ได้กาหนด
ให้ ส่ ว นราชการจะต้ อ งด าเนิ น การโดยถื อ ว่ า ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลางที่ จ ะได้ รั บ การบริ ก ารจากรั ฐ และ
การปฏิบั ติภ าคกิจของส่ ว นราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสั ตย์ สุ จริตสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น
เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน เทศบาลเมืองนครนายก จึงมีการนาเทคโนโลยีมาช่วย
ในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ลดการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ของเจ้ า หน้ า ที่ มี ก ารแสดงขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชน
อย่างชัดเจนมีระบบการป้ องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้ องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
รวมถึงการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรม
โปร่งใสยิ่งขึน้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกาหนดของหน่วยงานให้บริการ
อย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการร้อยละ 80
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองนครนายก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จั ด ให้ มี ร ะบบเกณฑ์ ห รือ เครื่ องมื อการปฏิบัติ งานที่มีค วามเป็ นธรรม/ไม่เลื อกปฏิบั ติ
เป็นมาตรฐานเดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ เป็นต้น
6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดาเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่
จัดให้มีกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ
6.4 จัดให้มีสถานที่สาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้า
สาหรับผู้พิการ
6.5 จัดให้มีป้ายภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564

๓๒
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/ฝ่าย/งาน เทศบาลเมืองนครนายก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

๓๓
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการ และในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย (1) กิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงาน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้ มีการประเมินองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
ฃเพื่อให้การประเมิน บริห ารจั ดการบ้ านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุ ขต่อประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
เทศบาลเมืองนครนายก จึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลดขั้นตอนการทางานหรือการ
บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึ ดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทางานของเทศบาลเมืองนครนายกให้กาชับรวดเร็ว
4.2 ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครนายก
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองนครนายก
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติและ
การปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองนครนายก อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นต้องปฏิบัติ
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใด
ที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

๓๔
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกเทศมนตรีมอบอานาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
พร้อมทั้งจัดทาแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกหน่วยงาน ในเทศบาลเมืองนครนายก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ท าให้ ภ าพลั ก ษณ์ ข องเทศบาลเมื อ งนครนายกเปลี่ ย นไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น และท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น

๓๕
2.3.2 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย (1) มาตรการการมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น
ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิ จ และขอบข่ า ยของความรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะมอบหมายให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา จะพิ จ ารณาถึ ง
ความสาคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงาน
ต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความต้ องการของประชาชน แต่ ทั้ งนี้ ต้ องมี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบต่อ ผลของงานซึ่ ง เป็ น หลั ก การบริ ห ารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองนครนายก ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองนครนายก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดาเนินการออกคาสั่ง
6.3 สาเนาคาสั่ง แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ทุกส่วนที่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนราชการทุกส่วน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่ องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอานวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓๖
(2) มาตรการการมอบอานาจนายกเทศมนตรี
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการมอบอานาจนายกเทศมนตรี
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ได้บัญญัติ
เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่
บั ญ ญั ติ อ านาจหน้ า ที่ ข องนายกเทศมนตรี ไ ว้ การที่ น ายกเทศมนตรี จ ะด าเนิ น การเรื่ อ งต่ า งๆเพี ย งผู้ เ ดี ย ว
ก็อาจทาให้เกิดช่องว่างในการประพฤติชอบในขั้นตอนต่างๆเกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่อาจ
เกิ ด ขึ้ น เทศบาลเมื อ งนครนายกจึ ง ได้ ก าหนดมาตรการให้ มี ก ารมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี ให้ ร อง
นายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาลเมืองนครนายกได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อให้ การใช้ดุล ยพิ นิจต่ างๆของฝ่ ายบริ ห ารเป็น ไปโดยรอบคอบ ตามหลั ก การบริ ห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย
การมอบอานาจอย่างน้อย จานวน 3 เรื่อง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองนครนายก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา
6.2 ออกคาสั่ ง มอบหมายหน้ า ที่ ของนายกเทศมนตรี ใ ห้ รองนายกเทศมนตรี ปลั ด เทศบาล
ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลเมืองนครนายก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดาเนินการแล้วเสร็จ

๓๗
2.4 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.4.1 ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย
(1) กิจกรรมการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองนครนายก
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองนครนายก
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนด
ดัชนีในการประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทย เป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ
ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบดังนั้น เทศบาลเมืองนครนายก จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่กาหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพือ่ ให้ทุกส่วนราชการนาไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใสมีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองนครนายก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

๓๘
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกหน่วยงานของเทศบาลเมืองนครนายก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

๓๙
2.4.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ ที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย (1) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย ในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย
ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไป
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิส ระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของ
การทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบ
เพื่อให้ นักการเมืองท้องถิ่ น และองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุ จริต
ซึ่งหน่วยงานทั้งสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญดังนั้น เทศบาลเมืองนครนายกจึงได้มี มาตรการ “ให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองนครนายกจากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองนครนายก
6. วิธีดาเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรั บ การตรวจจากคณะท างานตรวจประเมิ น มาตรฐานการปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ห รื อ
คณะทางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกหน่วยงาน เทศบาลเมืองนครนายก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลเมืองนครนายกให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ

๔๐
2.4.3 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ ที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย (1) มาตรการ “ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองนครนายกว่าทุจริต
และปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ”
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองนครนายกว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้ าระวัง
เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้
กาหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้ องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้เทศบาลเมืองนครนายก จึงได้จัดทามาตรการการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคล
ภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองนครนายกว่าปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่
โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับ
เรื่องร้องเรียนและการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และ
เป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้ าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทาการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบนอกเหนืออานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูของเทศบาล ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองนครนายก ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสาคัญของภัย
ของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
4. เป้าหมาย
พนักงานเทศบาล พนักงานครูของเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลเมือง
นครนายก
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองนครนายก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ

๔๑
6.3 กาหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและ
สร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดาเนินการภายใน 7 วัน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองนครนายก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่

๔๒
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
ประกอบด้วย (1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองนครนายก
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองนครนายกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
ณ
ที่ ท าการของหน่ ว ยงานของรั ฐ โดยเรี ย กสถานที่ ที่ จั ด เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ข่ า วสารและให้ บ ริ ก าร
ว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
การดาเนินการต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด เทศบาลเมือง
นครนายก จึงได้ให้มีสถานที่สาหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลเมืองนครนายก ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและ
หน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง
นครนายก
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองนครนายก จานวน 1 แห่ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองนครนายก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ
กฎข้อบังคับที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูล
ครบตามรายการที่กาหนด
6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564

๔๓
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองนครนายก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองนครนายก

๔๔
(2) กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
2. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิด
การบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทางาน
ที่จาเป็นต้องมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใส
ในการทางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้ รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น”
และตามพระราชบั ญ ญั ติข้ อ มู ล ข่ าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้ ร ะบุ ห ลั ก การและเหตุ ผ ลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิ ด เห็ น และใช้ สิ ท ธิ ท างการเมื อ งได้ โ ดยถู ก ต้ อ งมากยิ่ ง ขึ้ น การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารของเทศบาล
เมืองนครนายก ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการทางานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จาเป็น
อย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานของเทศบาลเมืองนครนายก ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้เทศบาล
เมืองนครนายกมีความโปร่ งใสในการทางานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
นาความโปร่ งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุ คลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะ
สามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่ว มมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชน
ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสาคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
ในการทางานและมีความรู้ เกี่ย วกับ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
- พนักงานเทศบาล พนักงานครู ของเทศบาล ลู กจ้างประจา พนักงานจ้างของเทศบาล
เมื อ งนครนายก สมาชิ ก สภาเทศบาลและผู้ แ ทนชุ ม ชน 26 ชุ ม ชน ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมมี ค วามพึ ง พอใจ
ร้อยละ 80
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองนครนายก
6. วิธีดาเนินการ
ขัน้ ตอนที่ 1 สารวจความต้องการอบรม
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

๔๕
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองนครนายก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๔๖
(3) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุและทรัพย์สินของเทศบาล
และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุและทรัพย์ สินของเทศบาล
และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก
ในการบริ ห ารงานของราชการส่ ว นท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริห ารงานราชการส่ ว นท้อ งถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ซึ่ ง จะเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ภ าครั ฐ และ
ภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้
- เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ
- เพื่ อ ส่ ง เสริ ม บทบาทการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนในการติ ด ตามตรวจสอบการทุ จ ริ ต
ประพฤติ มิ ช อบในภาครั ฐ เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยในการติ ด ตามและตรวจสอบการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
- เพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
- ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครนายก
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองนครนายก
6. วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจาปี และการจัดซื้อ
จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เ กี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียน
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็ปไซต์ของเทศบาลเมืองนครนายก และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองนครนายก
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลเมืองนครนายก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รั บ ข้อมลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโ อกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาลเมืองนครนายกทาให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

๔๗
(4) มาตรการ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองนครนายก
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองนครนายก
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้ มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่แผนงานโครงการและอื่นๆดังนั้น เทศบาลเมืองนครนายกจึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญ
ของการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้ อมูล
ข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลเมืองนครนายกได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ตามช่องทางต่างๆ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองนครนายก
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองนครนายก และชุมชน
- ประกาศเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองนครนายก มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง
- วารสารเทศบาลเมืองนครนายกและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองนครนายก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

๔๘
3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
ประกอบด้วย (1) กิจกรรมการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมเทศบาลเมืองนครนายก
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมเทศบาลเมืองนครนายก
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม
2557 ให้ จัดจั ดตั้งศูนย์ดารงธรรม เพื่อทาหน้ าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูล
ข่าวสารให้คาปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทาหน้ าที่เป็น
ศูนย์บริการร่วม ตามมาตรา 32 แห่งพระรากฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 กาหนดให้หน่วยราชการ จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้การปฏิบัติ
ราชการ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ซึ่งต้องรับฟังความคิดเห็น และ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่เสมอ และการพัฒนารวมทั้งต้องรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อนาไปแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว และเพื่อให้การบริหารราชการ ดาเนินไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม
สามารถบาบัดทุกข์บ ารุงสุข ตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประช าชนได้อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ประสบผลสาเร็จอย่ างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทาง
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556 อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรม
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อาศัยอานาจแห่งประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 และมาตรา 57
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลเมืองนครนายก
จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลเมืองนครนายก” ขึ้น ณ ที่ทาการสานักงานเทศบาลเมืองนครนายก
ถนนสุวรรณศร อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมีอานาจหน้าที่ในการรับเรื่องและแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษา รับเรื่องปัญหา
ความต้ อ งการและข้ อ เสนอแนะของประชาชน
และท าหน้ า ที่ เ ป็ น ศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว มตามมาตรา32
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เพื่อให้ประชาชน
สามารถเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส เสนอความคิดเห็น คาติชม เกี่ยวกับการดาเนินงานของ
เทศบาลเมืองนครนายก ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับ
และปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนเพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารราชการดาเนินไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถบาบัดทุกข์
บารุงสุขของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
2. เพื่อให้การขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมาฉันท์ในพื้นที่เทศบาลเมืองนครนายก
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ได้รับความรู้ ได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง เข้าใจบทบาทหน้าที่
พลเมืองที่ดี มีความรักสามัคคี เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน คานึงถึงชาติศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นประโยชน์สูงสุด
เกิดการพัฒนาระดับชุมชน นาไปสู่การพัฒนาประเทศ
3. เพื่อให้เกิดความผาสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ซึ่งต้องรับฟังความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่เสมอ

๔๙
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
หน่วยงานของรัฐทุกแห่งและประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล
5. พื้นที่ดาเนินการ
สถานที่จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมเทศบาลเมืองนครนายก
6. วิธีดาเนินงาน
6.1 แต่งตั้งคณะทางานศูนย์ดารงธรรมเทศบาลเมืองนครนายก โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน และดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หรือส่งเรื่องให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินงานต่อไป
2) ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
3) ให้คาปรึกษา รับเรื่องปัญหา/ข้อเสนอแนะจากประชาชน
4) ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
5) จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการดาเนินการตามภารกิจของศูนย์ดารงธรรม เพื่อให้บริการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
6) ให้รายงานผลการดาเนินการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกทราบทุกเดือน
7) ดาเนิ นการตามที่มติของคณะกรรมการบริหารศูนย์ ดารงธรรมจังหวัดนครนายกหรือ
คณะกรรมอานวยการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครนายกมอบหมาย
6.2 ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
1) ผู้ช่วยเลขาคณะทางานศูนย์ดารงธรรมเทศบาลเมืองนครนายก รับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ แล้วเสนอเรื่องถึงเลขานุการคณะทางานศูนย์ดารงธรรมเทศบาลเมืองนครนายก /หัวหน้าคณะทางาน
ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลเมืองนครนายก
2) หัวหน้าคณะทางานศูนย์ดารงธรรมเทศบาลเมืองนครนายก (นายกเทศมนตรีเมือง
นครนายก) สั่งการแล้วให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการรายงานผลภายใน 15 วัน พร้อมทั้งแจ้ง
ผู้ร้องทราบ
3) เมื่อปัญหาตามข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขแล้ว หัวหน้าคณะทางานศูนย์ดารงธรรม
เทศบาลเมืองนครนายก (นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก) จะพิจารณาสั่งยุติเรื่อง พร้อมทั้งแจ้งผู้ร้องหรือ
รายงานส่วนราชการที่ส่งเรื่องให้ดาเนินการรับทราบ
5) การรายงานผลการดาเนินการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ โดยสรุปสาระสาคัญเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
5.1) ข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสาคัญ และภาพประกอบ (ถ้ามี)
5.2) ข้อกฎหมาย (ถ้ามี)
5.3) ความเห็นของหน่วยงาน และเหตุผลสนับสนุน (ควรยุติเรื่อง/ดาเนินการต่อไป
ด้วยเหตุผลใด/มีปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขอย่างไร)
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดทุกๆปีงบประมาณ
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองนครนายก

๕๐
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10. 1 สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชนได้อย่างทัว่ ถึง
10.2 ประชาชนและหน่วยงานของรัฐได้รับความพึงพอใจ ที่ได้รับความโปร่งใส บริสุทธิ์และ
ยุติธรรม
10.3 จานวนเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของประชาชนที่มาติดต่อ

๕๑
(3) มาตรการแก้ไขเหตุความเดือดร้อนราคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อน ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. หลักการและเหตุผล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม เทศบาลเมืองนครนายก เป็นส่วนงานที่มีอานาจหน้าที่โดยตรง
ในการดูแลด้ า นการสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อมให้ แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อน
ราคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อมจึงมีหน้าที่เร่งดาเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหาเหตุเดือดร้อนราคาญนั้นให้ประชาชนโดยเร็ว
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้ อนราคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
3.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ
3.3 เพื่อเป็นการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ จากประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมือง
นครนายก
5. พื้นที่ดาเนินการ
26 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนครนายก
6. วิธีดาเนินการ
5.1 จั ด ท าค าสั่ ง แต่ งตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ เหตุ เ ดื อ ดร้ อ นร าคาญ
(เจ้าหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนราคาญ
5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองนครนายก
5.4 ดาเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้ องเรียน/ร้องทุกข์ และนาเรื่องเสนอต่ อคณะผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและเร่งด่วน
5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้ งทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์–วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.–16.30 น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) เว็บไซต์ 4) เฟสบุ๊ค
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนครนายก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มี ส ถิ ติ จ านวนเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ /ร้ อ งเรี ย นเหตุ เ ดื อ ดร้ อ นร าคาญเป็ น ประจ าทุ ก เดื อ น
ทาให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองนครนายก
9.2 สามารถดาเนินการแก้ ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้ อนราคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้ งเหตุ
หรือร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 ออกตรวจพื้นที่และแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้รอ้ งเรียนทราบภายใน 15 วัน

๕๒
(4) กิจกรรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผ้รู อ้ งเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล
การแต่ งตั้งเจ้ าหน้ าที่ในการรับเรื่องร้ องเรียน/ร้ องทุก ข์ เป็ นสิ่ งส าคัญเพราะการปฏิบัติห น้ า ที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้ องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้รอ้ งรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
3.2 เพื่อให้ เกิ ดการปฏิบั ติห น้ าที่ราชการอย่ างถูกต้ องโดยการนาข้ อเสนอแนะจากหน่ ว ย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ
3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้ องทุกข์และส่งเสริม
ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
4. เป้าหมายการดาเนินการ
ผู้รอ้ งเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองนครนายก
6. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้รอ้ งโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกหน่วยงานของเทศบาลเมืองนครนายก
9. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย (1) โครงการจัดประชุมประชาคม
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดประชุมประชาคม
๒. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองนครนายก มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่อยู่ในชุมชนของ
เทศบาลเมือง เพื่อร่วมคิด ร่วมทา ร่ วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล เมืองซึ่งเทศบาลเมืองมี
หน้าที่จัดให้มีการประชุมประชาคมชุมชนทุกชุมชนและการประชุมประชาคมชุมชนเมืองให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 ซึ่งข้อมูลในการจัดประชุมประชาคมจะนาไปกาหนดประเด็นหลักในการพิจารณา
จัดทาการแก้ไข/เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและโครงการที่มีความสาคัญหรือจาเป็นเร่งด่วน
ที่จะต้องทาในการแก้ไขปัญหาที่จะตอบสนองความต้องการ ของประชาชนในชุมชนโดยนาไปบรรจุไว้ใน การ
แก้ไข/เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงการจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างแท้จริง
๒. เพื่ อ น ามาเป็ น ข้ อ มู ล ในการแก้ ไ ข/เพิ่ ม เติ ม และเปลี่ ย นแปลงการจั ด ท าแผนพั ฒ นาสี่ ปี
(พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้เกี่ยวข้องตามสัดส่วนประชาคมในระดับชุมชนและประชาคม
ในระดั บ เมือ ง คณะกรรมการทุก ชุม ชน คณะผู้ บริ ห ารเทศบาล พนัก งานเทศบาล และหน่ว ยงานต่า งๆที่
เกี่ยวข้องเป็นต้น
5. พื้นที่ดาเนินการ
สถานที่ของชุมชน 26 ชุมชน
6. วิธีการดาเนินการ
๔.๑ ประชุมประชาคมระดับชุมชน ประชาคมระดับเมือง คณะกรรมการทุกชุมชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมทาความเข้าใจและหาแนวทางในการจัดประชุมประชาคม
๔.๒ จัดประชุมประชาคมในระดับชุมชนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันเสนอความคิดเห็นและ
ร่ ว มกั น พิ จ ารณาประเด็ น ปั ญหาความจ าเป็น เร่ งด่ ว นที่ จะต้อ งแก้ไ ขให้ ส อดคล้ อ งกับ ปัญ หาความต้อ งการ
ของประชาชนในชุมชน
๔.๓ จัดประชุมประชาคมระดับเมืองเพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการของชุมชนจากการประชุม
ประชาคมชุมชนบรรจุในการแก้ไข/เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงการจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564
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๘. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 80,000 บาท
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองนครนายก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของตัวแทนครัวเรือน
10.2 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนัก
ถึงความสาคัญของการกระจายอานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานภายใน
เทศบาลเมืองนครนายก
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(2) โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กาหนดให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น จัดทา
แผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น สี่ ปี รวมถึ งการเพิ่ม เติมหรือเปลี่ ยนแปลงแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ ปี ให้ จั ดทาและทบทวน
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในตุ ล าคมก่ อ นปี ง บประมาณถั ด ไป โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และแผนชุมชน
เทศบาลเมืองนครนายก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี จึ ง มุ่ งเน้ น “ประชาชนในชุ มชน” เป็ นศู น ย์ก ลาง ที่ เข้ า มามี ส่ ว นร่ว มใน
กระบวนการวางแผนพั ฒ นาสี่ ปี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ อ านาจหน้ า ที่ ข องเทศบาลตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล
พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 อานาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก กรอบยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดนครนายก และนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก
เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุดของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ แสดงความสั ม พั น ธ์ เ ชื่ อ มโยงและสอดคล้ อ งกั น ระหว่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นา
จังหวัดนครนายก กรอบยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดนครนายก แผนชุมชน
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2. เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น
3. เพื่อให้โครงการพัฒนาที่กาหนดไว้บรรลุวัตถุประสงค์ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
4. เป้าหมาย
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาเทศบาล คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาล
ประชาคมระดับเมือง และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองนครนายก
6. วิธีดาเนินการ
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล ประชาคมระดับเมืองและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อ
1. ดาเนินการจัดทาแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
2. ดาเนินการแก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
3. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจาปี
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
50,000 บาท
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองนครนายก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เทศบาลนาโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) มาดาเนินการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
10.2 เทศบาลเมืองนครนายกมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.2561-2564) ที่แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนที่แท้จริง

๕๗
(3) โครงการสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นสาคัญจึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชนสร้างแผนชุมชนขึ้นมา
ด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทางานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง กาหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทาให้
ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทาให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอง
สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทาโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และ
การประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสาคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่ มกันได้เห็นข้อดี ข้อด้อย โอกาสและข้อจากัดของ
ชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย
3.2 เพื่อให้ คนในชุมชนร่ ว มแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ อย่ างเหมาะสมและครอบคลุ ม รวมทั้ง
สามารถกาหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
4. เป้าหมาย
ประชาชน 26 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนครนายก
5. สถานที่ดาเนินการ
สถานที่ของชุมชน 26 ชุมชน
6. วิธีดาเนินการ
5.1 ประชุมคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่
5.3 ดาเนินการจัดทาแผนชุมชนของทุก26ชุมชนตามกาหนดการ
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
50,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนครนายก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มี
อยู่ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์รว่ มกันอย่างทั่วถึง

๕๘
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
ประกอบด้วย (1) กิจกรรมการจัดทารายงานการควบคุมภายในเทศบาลเมืองนครนายก
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดทารายงานการควบคุมภายในเทศบาลเมืองนครนายก
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 กาหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด เทศบาลเมืองนครนายกจึงได้มีการจัดทา
และรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด เป็นประจาทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลเมืองนครนายก
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรี เมืองนครนายกทราบ
ตามแบบที่ระเบียบฯ กาหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินตามกาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกหน่วยงานของเทศบาลเมืองนครนายก
5. พื้นที่ดาเนินการ
หน่วยงานของเทศบาลเมืองนครนายก
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการ
ประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม
เพื่อจัดทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลเมืองนครนายก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

๕๙
(2) มาตรการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือเอกชน ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้
อยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ ซึ่ ง จะท าให้ ป ฏิ บั ติ ง านและการจั ด การของหน่ ว ยงานบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศ
ให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือ
ต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ ที่ทางราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชี
ในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุม
ภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ
หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุม
ภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและ
การดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนีส้ าเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงาน
ไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบ
ทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ ยงการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
เทศบาลเมืองนครนายกพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการควบคุมภายในให้
เป็นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กาหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองนครนายกขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกหน่วยงานภายในเทศบาลเมืองนครนายก
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองนครนายก

๖๐
6. วิธีดาเนินการ
5.1 แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
5.2 ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
นครนายกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุป
ข้อมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีเมือง
นครนายกและผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
7. หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกหน่วยงานภายในของเทศบาลเมืองนครนายก
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ในการ
ตัดสินใจ
4. การปฏิบั ติในหน่ วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่วางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ
ช่องทางที่สามารถดาเนินการได้ ประกอบด้วย
(1) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล
การปฏิบั ติงานด้านการคลั งเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสื อสั่งการ
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีวิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน การบริ หารการเงิ น การคลั งเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริ ตคอร์รัปชั่ นมีการทางานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
การทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครนายก
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองนครนายก
6. วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานเทศบาลเมืองนครนายกภายในเก้าสิบวัน
นั บ แต่ วั น สิ้ น ปี แ ละจั ด ทารายงานแสดงผลการด าเนิ น งานตามที่ ก รมส่ งเสริม การปกครองท้อ งถิ่น ก าหนด
เพื่อน าเสนอผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่ าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ
ทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลังเทศบาลเมืองนครนายก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รบั บริการ
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
ประกอบด้วย (1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร
2. หลักการและเหตุผล
การส่ งเสริ มสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิ บัติงานของฝ่ ายบริห าร
เป็นกลไกสาคัญที่ใช้สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอานาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่
ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทาให้เทศบาลเมือง
นครนายกมีบรรยากาศการทางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร
สามารถนาไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลเมืองนครนายกและลดการทุจริต เทศบาลเมืองนครนายกจึงได้ดาเนิน
กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ ายบริหารขึ้น เพื่อกาหนด
บทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ดาเนินงาน ของเทศบาลเมืองนครนายกเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็น
การช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครนายก
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองนครนายก
6. วิธีการดาเนินงาน
6.1 จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
6.2
แต่ ง ตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น เป็ น คณะกรรมการตรวจสอบการด าเนิ น การต่ า งๆ
เช่น การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจาปีการตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เป็นต้น
6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองนครนายก
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดเทศบาลเมืองนครนายก
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
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(2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่
จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็น
สิ่งสาคัญประการหนึ่งที่เทศบาลเมืองนครนายก ได้ดาเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะ
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น เทศบาลเมืองนครนายกจึงได้มี
การจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและสามารถนามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจ
ในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิน่ ได้อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครนายก
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลเมืองนครนายกและหน่วยงานที่ฝึกอบรม
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลเมืองนครนายกและ
หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา
เพื่อส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดาเนินการจัดฝึกอบรมเอง
6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก
6.4 ดาเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
50,000 บาท
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดเทศบาลเมืองนครนายก
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานใหม่ๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองนครนายก ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

๖๕
(2) มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กาหนดให้
เทศบาลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมือง ที่ดี พ.ศ.2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้น
ในการสร้างจิตสานึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่ นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ
ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลเมืองนครนายก มีภารกิจหน้าที่ในการบริหาร
ราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึง
ภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น
ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จาเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ
ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึง
เป็นสิ่งจาเป็น โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้ องกันการทุจริตคอร์รัปชั่ น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาลเมืองนครนายก
ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นในท้องถิ่นเทศบาลเมืองนครนายกพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจาเป็น จึงได้
จัดทามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับ สนุนการ
ดาเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหา
การทุจริต
3. เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลเมืองนครนายก
4. เป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลเมือง
นครนายกเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลเมืองนครนายก
5. สถานที่ดาเนินการ
ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนครนายก
6. วิธีดาเนินงาน
1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองนครนายก
2. จัดทาฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลเมือง
นครนายกในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การทุจริต
4. ส่งเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับ เครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้ องกัน
การทุจริต

๖๖
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
5,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองนครนายก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ทาให้เกิดแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. ทาให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. ทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลเมืองนครนายก

