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คํานํา

ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และการประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ เปนปญหาที่สั่งสมติดตอกันมายาวนาน
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ไดสงผลกระทบโดยตรงตอระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของประเทศ รวมถึง
ภาพลักษณและความเชื่อมั่นตอสายตาของประชาชน โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มักถูกมองจากประชาชน
วาการบริหารราชการของทองถิ่นไมมีความโปรงใส มีการทุจริตคอรรัปชั่นในองคกร ตลอดจนบุคลากรผูปฏิบัติงานบางสวน
ใชอํานาจหนาที่ประพฤติโดยมิชอบ เพ่ือหาผลประโยชนใหแกตนหรือพวกพอง ดังนั้น เพ่ือใหระบบราชการและ
การปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปรงใส และมีการดําเนินการถูกตองตามกฎหมายและระเบยีบแบบแผน
ของทางราชการ จะตองมีการจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และ
ความคุมคาของการบริหารราชการ โดยตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความ
โปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการรณรงค และปลูกจิตคานิยมใหประชาชน
มีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ และใหผูปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม
และจริยธรรม เพ่ือใหองคกรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งปญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหาร
ราชการ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่
69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและกําหนดใหภาครัฐตองจัดทําแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราบทุจริตของ
สํานักงาน ป.ป.ช.

เทศบาลนครระยอง เห็นวาการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนสิ่งสําคัญทีอ่งคกร-
ปกครองสวนทองถิ่นพึงกระทํา เพ่ือเปนการสรางระบบการบริหารราชการใหมีความโปรงใส และเปนการสราง
ความเชื่อมั่นตอสายตาประชาชนที่มีตอการบริหารราชการของเทศบาลนครระยอง นําไปสูการเปนองคกรที่มี
ความเขมแข็งในการปองกันและปราบปราบการทุจริต มีระบบการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและเกดิประโยชนสขุ
แกประชาชน
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สวนที่ 1
บทนํา

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรของเทศบาลนครระยองมวีตัถปุระสงคเพ่ือตองการบงชี้

ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยูในปจจุบัน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม

การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก การกระจาย
อํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือให
บริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แตในทางปฏิบัติ
ทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพ่ิมมากย่ิงขึ้นเชนเดียวกัน

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงนิการคลัง สวนใหญเกิดจากการละเลย

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคสวนตางๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังน้ี
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมายที่ไมเขมแข็ง
กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต

2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนในปจจุบัน
มุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมการทุจริตมากย่ิงขึ้น

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาที่ เพ่ือให
ตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการกอสราง
และโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ
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5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งทีท่ําให
ขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําใหเจาหนาที่ตองแสวงหา
ชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปนพิเศษ
ถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง และมี
ความเห็นแกตัวมากย่ิงขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม

7) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปนยกยอง
คนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิดเห็นวาการทุจริต
เปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง
โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง

2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซอนมากย่ิงขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางย่ิงตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหาลําดับตนๆ
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวนในสังคมไทย
ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปน
องคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ
ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถิ่นอยางย่ิง
สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณคอรรัปชัน่ (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชประเมินการทจุริตคอรรัปชั่นทั่วโลก
ที่จัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทย
ระหวางป 2555 – 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168
ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุด
พบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ
ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง

แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเหน็ถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกันการทุจริต
ไมวาจะเปนประเทศภาคีภายใตอนุสญัญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจรติ (United Nations Convention
Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจดัตั้งองคกรตามรัฐธรรมนญู โดยเฉพาะอยางย่ิงคณะกรรมการปองกนั
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจดัทํายุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบบั
แตปญหาการทุจรติในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่ลดนอยถอยลง สาเหตุทีท่ําใหการทุจรติเปนปญหาที่สาํคัญ
ของสงัคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม ซึง่เปนสงัคมที่ตัง้อยูบนพ้ืนฐานความสมัพันธแนวดิง่
(Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกนั
โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง ยึดติดกบักระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ตดิความสบาย ยกยองคนทีม่เีงนิ
และมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชัน่เปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึก
ในสงัคมไทยมาตัง้แตอดตี หรอืกลาวไดวาเปนสวนหนึง่ของคานยิมและวฒันธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดาน
การทาํงานที่ไมไดบูรณาการความรวมมอืของทกุภาคสวนไวดวยกัน จงึสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายาม
ที่ไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศกัยภาพ ขาดความเขมแข็ง
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ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560
จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชน
ไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน
ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมใินดานความโปรงใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลัก
เพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวา
รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาล
ที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ

เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
เทศบาลนครระยองจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรม
สุจริตใหเกิดในสังคมอยางย่ังยืนจึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564)
เทศบาลนครระยอง เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการตางๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลวุัตถุประสงค
และเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง ขาราชการ-

ฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลนครระยอง รวมถึงประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง
3) เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลนครระยองเปนไปตามหลักบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี (Good

Governance)
4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (People's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ

ภาคประชาชนในการบรหิารกิจการของเทศบาลนครระยอง
5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล

นครระยอง
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4. เปาหมาย
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลนครระยอง รวมถึงประชาชนในทองถิ่น

มีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน ปราศจากการกอใหเกิด
ขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ จริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ขาราชการ

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลนครระยอง

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครอืขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครระยองที่มคีวามเขมแขง็
ในการตรวจสอบ ควบคมุและถวงดุลการใชอาํนาจอยางเหมาะสม

5) เทศบาลนครระยอง มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต และประพฤติมิชอบ
จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน

5. ประโยชนของการจัดทําแผน
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลนครระยอง รวมถึงประชาชนในเขต

เทศบาลนครระยอง มีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตาน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน

2) เทศบาลนครระยอง สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance)
มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได

3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
นครระยอง ทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต

5) เทศบาลนครระยองมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
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ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1.การสรางสังคม 1.1 การสรางจิตสํานึกและ 1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติ
ที่ไมทนตอการทุจริต ความตระหนักแกบุคลากรทั้ง ราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชนสุขแก

ขาราชการการเมืองฝายบริหาร ประชาชนในทองถิ่น
ขาราชการการเมืองฝายสภา (1) โครงการฝกอบรมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทองถิ่น 700,000 250,000 700,000 250,000 สํานักปลัด
ทองถิ่น และฝายประจําของ เทศบาลนครระยอง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (2) กิจกรรมสงเสริมการบริหารงานตามหลัก- ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ สน.การ

ธรรมาภิบาล สาธารณสุขฯ
(3) กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใน- ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ สน.การ
หนวยงาน สาธารณสุขฯ
(4) โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินการ - 270,000 - - กองวิชาการฯ
ทางวินัยและกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ทองถิ่นเทศบาลนครระยอง
(5) โครงการเสริมสรางจิตสํานึก ความซื่อสัตย สุจริต 25,000 - - - กอง
คุณธรรมและจริยธรรม การศึกษา

สวนที่ 2
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลนครระยอง

มิติ ภารกิจตามมิติ หมายเหตุ



ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวลจริยธรรม
(1) โครงการฝกอบรมเสริมสรางจริยธรรมการปองกัน 100,000 - - - กองวิชาการฯ
และปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม
กระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ
การมีผลประโยชนทับซอน
(1) มาตรการ “จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชน - 100,000 - - กองวิชาการฯ
ทับซอน”
(2) โครงการใหความรูเร่ืองผลประโยชนทับซอน - - 120,000 120,000 กองวิชาการฯ
ใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

1.2 การสรางจิตสํานึกและ 1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตาน
ความตระหนักแกประชาชนทุก การทุจริต
ภาคสวนในทองถิ่น (1) กิจกรรมประชาสัมพันธตอตาน/หรือแจงเบาะแส ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ กองวิชาการฯ

การกระทําทุจริตประพฤติมิชอบ
(2) โครงการอบรมกฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู - - 180,000 - กองวิชาการฯ
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มิติ ภารกิจตามมิติ หมายเหตุ



ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1.2.2.สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษา
ประโยชนสาธารณะ
(1) โครงการสรางจิตสํานึกและตระหนักในการรักษา 40,700 40,700 40,700 40,700 กอง
ผลประโยชนสาธารณะและปองกันการทุจริตแกภาค สวัสดิการสังคม
ประชาชน
(2) โครงการหนึ่งปณิธานความดี ตามแนวพระราชดําริ 90,000 90,000 90,000 90,000 กอง
ดําริอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สวัสดิการสังคม
(3) โครงการสงเสริม อนุรักษและฟนฟูปาชายเลน 35,000 50,000 50,000 50,000 สน.การ

สาธารณสุขฯ
(4) โครงการรักษาความสะอาดวันอนุรักษแมน้ํา คูคลอง 50,000 50,000 50,000 50,000 สน.การ
แหงชาติ สาธารณสุขฯ
1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติ
ตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(1) โครงการฝกอาชีพระยะส้ันใหแกประชาชนตาม 150,000 150,000 150,000 150,000 กอง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวัสดิการสังคม
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มิติ ภารกิจตามมิติ หมายเหตุ



ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1.3 การสรางจิตสํานึกและ 1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตาน
ความตระหนักแกเด็ก และ การทุจริต
เยาวชน (1) โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําการปองกันการทุจริต 120,000 - - - การศึกษา

ใหกับเด็ก เยาวชนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล และ
เด็ก เยาวชนในเขตเทศบาล

รวม จํานวน.............16...............โครงการ 1,310,700 1,000,700 1,380,700 750,700

8

มิติ ภารกิจตามมิติ หมายเหตุ



ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2.การบริหารราชการ 2.2 มาตรการสรางความ 2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลให
เพ่ือปองกันการทุจริต โปรงใสในการปฏิบัติราชการ เปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเร่ืองการบรรจุ แตงตั้ง

โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบ-
หมายงาน
(1) มาตรการสรางความโปรงใสดานการบริหารงาน- ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ทุกหนวยงาน
บุคคลตามหลักคุณธรรม (สํานัก/กอง)
(2) โครงการสรางความโปรงใสเพ่ือยกระดับการ- 30,000 - - - กอง
ปฏิบัติงาน การศึกษา
2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพย-
สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด
(1) โครงการสรางความโปรงใสดานการเงิน การคลัง ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ สํานัก
และการพัสดุของเทศบาลนครระยอง การคลัง

9

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564)
เทศบาลนครระยอง

มิติ ภารกิจตามมิติ หมายเหตุ



ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/
บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ กองการแพทย
(1) โครงการระบบบัตรคิวในการติดตอราชการ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ สํานักปลัด

สน.การคลัง
2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจ 2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา
และใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไป การดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ราย-
ตามหลักการบริหารกิจการ ละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทํา
บานเมืองที่ดี การ และในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร-

ปกครองสวนทองถ่ิน
(1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการลดขั้นตอนการ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ทุกหนวยงาน
ปฏิบัติงาน (สํานัก/กอง)
2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การสั่งอนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครอง-
สวนทองถิ่น
(1) มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ทุกหนวยงาน
เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ (สํานัก/กอง)

10

มิติ ภารกิจตามมิติ หมายเหตุ



ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวย 2.4.1 มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ สน.การ
งาน/บุคคลในการดําเนิน (1) กิจกรรมยกยองเชิดชูพนักงาน สาธารณสุขฯ
กิจการ การประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนที่ประจักษ
2.5 มาตรการจัดการในกรณี 2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนิน-
ไดทราบหรือรับแจง หรือ การใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน
ตรวจสอบพบการทุจริต กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีปฏิบัติ

ราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
(1) มาตรการจัดการ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหา ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ กองวิชาการฯ
เจาหนาที่เทศบาลนครระยองที่ปฏิบัติราชการโดย
มิชอบ

รวม จํานวน...............8..............โครงการ 30,000 - - -
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มิติ ภารกิจตามมิติ หมายเหตุ



ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3.การสงเสริมบทบาท 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูล 3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวย
และการมีสวนรวม ขาวสารในชองทางที่เปนการ- ขอมูลขาวสารของทางราชการ
ของภาคประชาชน อํานวยความสะดวกแกประชาชน (1) โครงการพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาล ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ กองวิชาการฯ

ไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ นครระยอง
ราชการตามอํานาจหนาที่ของ (2) มาตรการ “การออกระเบียบข้ันตอนการปฏิบัติการ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ กองวิชาการฯ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นได ใหบริการขอมูลขาวสารเทศบาลนครระยอง”
ทุกขั้นตอน (3) กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาว ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ กองวิชาการฯ

สารของราชการ พ.ศ. 2540”
3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหาร
งานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ
การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ ขอบังคับ ท่ี
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรให
ประชาชนทราบและตรวจสอบได
(1) กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ 2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 กองวิชาการฯ
ราชการของเทศบาลนครระยอง
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564)
เทศบาลนครระยอง

มิติ ภารกิจตามมิติ หมายเหตุ



ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
การปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับการมีสวนรวมตรวจ
สอบของประชาชน
(1) กิจกรรมการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารและ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ สน.การคลัง
ประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของเทศบาลนครระยอง กองวิชาการฯ

3.2 การรับฟงความคิดเห็น 3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใน
การรับและตอบสนองเรื่องรอง การดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง-
เรียน/รองทุกขของประชาชน สวนทองถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบ

ตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนในทองถ่ิน
(1) การจัดทํามาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ สํานักการ

สาธารณสุขฯ
(2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผน 252,500 300,000 350,000 200,000 กองวิชาการฯ
พัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของ
เทศบาลนครระยอง ทบทวน และเพ่ิมเติม
3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถ
รองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก
(1) การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ กองวิชาการฯ
เทศบาลนครระยอง
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มิติ ภารกิจตามมติ หมายเหตุ



ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชน
ผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา
และผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
(1) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริง ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ทุกหนวยงาน
ใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ (สํานัก/กอง)

3.3 การสงเสริมใหประชาชน 3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัด
มีสวนรวมบริหารกิจการของ ทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (1) กิจกรรม “การแตงตั้งผูแทนประชาคมทองถ่ินเปน ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ กองวิชาการฯ

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง”
3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(1) กิจกรรม “การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ กองวิชาการฯ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครระยอง”

รวม จํานวน............11...............โครงการ 2,772,500 2,820,000 2,870,000 2,720,000
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มิติ ภารกิจตามมติ หมายเหตุ



15

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4.การเสริมสรางและ 4.1 มีการจัดวางระบบและ 4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบ
ปรับปรุงกลไกในการ รายงานการควบคุมภายใน ควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
ตรวจสอบการปฏิบัติ ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน (1) โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ งานตรวจ
ราชการขององคกร แผนดินกําหนด สอบภายใน
ปกครองสวนทองถิ่น (2) กิจกรรมการวางระบบการจัดทําแผนและรายงาน ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ สํานักการ

ผลการควบคุมภายใน สาธารณสุขฯ
(3) การจัดทํารายงานการควบคุมภายในของ ทน.ระยอง ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ กองวิชาการฯ
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน
โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
(1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ ไมใชงบฯ กองวิชาการฯ

4.3 การสงเสริมบทบาทการ- 4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินใหมี
ตรวจสอบของสภาทองถิ่น ความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไป ตามกฎ-

หมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว
(1) กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาฯ - ไมใชงบฯ - - สํานักปลัด

รวม จํานวน.............5...............โครงการ - - - -

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564)
เทศบาลนครระยอง

มิติ ภารกิจตามมติ หมายเหตุ



สวนที่ 3

มิติที่ 1 การสรางสังคมทีไ่มทนตอการทจุริต
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ-

การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชนสุข

แกประชาชนในทองถิ่น
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มิติที่ 1 ภารกิจตามมติิ 1.1 / 1.1.1 โครงการลําดบัที่ 1

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝกอบรมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพเจาหนาที่ทองถิ่นเทศบาลนครระยอง

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
ดวยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ของเทศบาล ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 ขอ 299 กําหนดใหเทศบาลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และมีเปาหมายเพ่ือศึกษาวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีรองรับพันธกิจ (Mission) ที่สําคัญในการพัฒนาทองถิ่น ในการขับเคลื่อนใหประชาชนมีวิถีชีวิตและ
ความเปนอยูที่ดีมากขึ้น
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพดวยความสํานักในคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตยสุจริต และมีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานแบบพ่ึงตนเองไดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.2 เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลนครระยองไดรับการพัฒนาสมรรถนะในการทํางานอยางตอเนื่อง สามารถดึง
ศักยภาพของตนเองมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย/ผลผลิต

คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง สังกดัเทศบาลนครระยอง
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

ในและนอกสถานที่
6. วิธีดําเนินการ

จัดอบรมและศึกษาดูงาน  เพ่ือใหความรูและพัฒนาสมรรถนะในการทํางาน รวมทั้งสงเสริมดานคุณธรรม
จริยธรรม
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 (ทุกป)
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8. งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณ 2561 ใชเงิน 700,000 บาท
ปงบประมาณ 2562 ใชเงิน 250,000 บาท
ปงบประมาณ 2563 ใชเงิน 700,000 บาท
ปงบประมาณ 2564 ใชเงิน 250,000 บาท

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลดัเทศบาล

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรของเทศบาลนครระยอง มีคณุธรรม จริยธรรม และมีจติสํานึกทีด่ีในการปฏิบตัิงาน
10.2 บคุลากรของเทศบาลนครระยอง ไดรับการพัฒนาสมรรถนะอยางตอเนือ่ง และสามารถดงึศกัยภาพของ

ตนเองมาใชในการปฏิบตัิงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 1 ภารกิจตามมติิ 1.1 / 1.1.1 โครงการลําดบัที่ 2

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดใหมี

การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนโดยมีหลักสําคัญ
ในการบริหารและการปฏิบัติงานราชการที่จะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได ผูปฏิบัติงานตองมี
จิตสํานึกในการทํางานและความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมปีระสิทธิภาพ
และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง

ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารและปฏิบัติงานของสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จึงไดกําหนด
กิจกรรมสงเสริมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือใหพนักงาน/เจาหนาที่ในสังกัดสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมมีความรูความเขาใจในหลัก
ธรรมาภิบาล

3.2 เพ่ือใหพนักงาน/เจาหนาที่ไดพัฒนาระบบบริหารงานใหมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับของประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต

พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ในสังกัดสํานักการสาธารณสุข
และสิง่แวดลอมทุกคน รวม 152 คน
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
6. วิธีดําเนินการ

6.1 การประชุมชี้แจงหลักเกณฑและวิธีการในที่ประชุมหนวยงาน
6.2 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกรอบหลักธรรมาภิบาลตามสายบังคับบัญชา

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2561

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการสาํนัก และผูอํานวยการสวน (สํานักการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม)

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
บุคลากรในสังกัดมทีักษะในการปฏิบตัิงานตามหลักพ้ืนฐาน 6 องคประกอบของหลกัธรรมาภิบาล
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 1 ภารกิจตามมติิ 1.1 / 1.1.1 โครงการลําดบัที่ 3

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมเสรมิสรางคุณธรรมและจริยธรรมในหนวยงาน

2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ไดบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม

ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม
ทีก่ําหนดขึ้นในหมวดที่ ๕ และมาตรา ๗๘ (๔) บัญญัติใหพัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ
คุณธรรมจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางานเพ่ือใหการบริหาร
ราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จึงไดจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในหนวยงาน
เพ่ือสงเสริมใหเกิดการพัฒนาตนเองพัฒนาทีมงานและหนวยงานโดยใชหลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัตหินาที่
ตามภารกิจใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3.วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือสงเสริมใหพนักงานมีความรูความเขาใจดานคุณธรรมจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่บัญญัติไวในกฎหมาย
3.2 เพ่ือใหพนักงานเห็นความสําคัญและเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหมีความโปรงใสและเปนธรรม

4.เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ในสังกัดสํานักการสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอมทุกคน รวม 152 คน
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
6.วิธีดําเนินการ

6.1 การจัดประชุมชี้แจงมาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาที่รัฐ/ประมวลจริยธรรมของเทศบาลใหกับ
บุคลากรทุกคนในสังกัด

6.2 การเสนอรายงาน/ผลงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
7.ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ 2561
8.งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9.ผูรับผิดชอบ

ผูอํานวยการสาํนัก และผูอํานวยการสวน (สํานักการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม)
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

พนักงานมีความรูความเขาใจดานคุณธรรมจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่บัญญัติในขอกฎหมายกฎระเบียบ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 1 ภารกิจตามมติิ 1.1 / 1.1.1 โครงการลําดบัที่ 4

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิด

ของเจาหนาที่ทองถิ่นเทศบาลนครระยอง
2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เนนการมีสวนรวมของ
ประชาชนสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง และที่สําคัญเปนหนวยงานที่ตองบริหาร
งบประมาณดวยความโปรงใสตรวจสอบไดจากองคกรตางๆ การปฏิบตัิราชการของพนักงานสวนทองถิน่ เพ่ือเสรมิสราง
สนบัสนุนการพัฒนาตามนโยบายของรัฐ ภายใตการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนับเปนสิ่งสําคัญ
ในการดําเนินการตามภารกิจและอํานาจหนาที่ ใหเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑตางๆ ที่กําหนดไว และสิ่งที่พนักงาน
สวนทองถิ่นจะตองมีคือ “วินัย” วินัยของพนักงานสวนทองถิ่นนั้นมีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนปจจัยที่ทําใหการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ หากมีวินัยไมดีพอจะทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือศรัทธาอันมี
ผลกระทบตอปฏิบัติราชการได และการปฏิบัติงานในหนาที่ของพนักงานสวนทองถิ่นยอมมีโอกาสที่จะกระทําละเมิด
จนกอใหเกดิความเสียหายแกทรัพยสินของหนวยงานหรือกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลภายนอกได  ผูกระทําละเมิด
จนเกิดความเสียหายดังกลาวจะตองรับผิดชดใชคาเสียหายแกหนวยงานหรือบุคคลภายนอก หากการกระทํานั้นเปนการ
จงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ซึ่งเปนเจตนารมณของพระราชบญัญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ.2539 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ.2539 และยังกําหนดใหพิจารณาความรับผิดของเจาหนาที่แตละคน ไมใชหลักลูกหนีร้วม และสามารถ
ผอนชําระไดโดยคํานงึถึงรายไดของแตละคนและพฤติการณแหงกรณีประกอบ ซึ่งแตกตางกับความรับผิดทางละเมิด
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมีวัตถุประสงคใชบังคับระหวางเอกชนกับเอกชน ซึ่งไมเหมาะสมไมเปนธรรม
และบั่นทอนขวัญและกําลังใจเจาหนาที่ของรัฐ

ดังนั้น  เพ่ือใหการปฏิบัติราชการของบุคลากรเทศบาลนครระยองเปนไปดวยความถกูตองอนัเปนประโยชนตอ
ราชการมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองใหความรู ความเขาใจอยางถูกตองแกบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เพ่ือใหสามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เทศบาลนครระยองไดเลง็เห็นความสําคัญของการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและมีความพรอมในการใหความรูเกีย่วกบัการดาํเนนิการทางวนิยั
และการดําเนินการดานความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ จึงเห็นควรใหมโีครงการฝกอบรมใหความรูเกีย่วกบัการ
ดําเนินการทางวินัยและกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ทองถิ่นเทศบาลนครระยอง ประจาํป
งบประมาณ 2562 ขึ้น
3.วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลนครระยองไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติรวมกันเสนอแนะ
แนวทางการปฏิบัติรวมกัน หลักการปฏิบัติราชการและระเบียบกฎหมายที่ควรรูในการปฏิบัติราชการ

3.2 เพ่ือพัฒนาความรูและเพ่ิมพูนทักษะใหบุคลากรของเทศบาลนครระยองนําไปปรบัใชเปนหลกัในการปฏิบตัิ
ราชการในเทศบาลนครระยอง
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3.3 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเทศบาลนครระยองเปนไปอยางถูกตอง ตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากขึ้น ลดความเสียหายและความไมเชื่อมั่นตอเทศบาลนครระยองโดยรวม

3.4 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลนครระยอง มีคุณธรรม จริยธรรม และสรางจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
และปองกันการทุจริตตอหนาที่ราชการ
4.เปาหมาย/ผลผลิต

- จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินการทางวนิัยและกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
ทองถิ่นเทศบาลนครระยอง จํานวน 1 ครั้ง (1 วัน)

- ผูเขารับการอบรม ไดแก บุคลากรของเทศบาลนครระยอง จํานวน 200 คน
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ

จัดอบรมภายในจังหวัดระยอง
6.วิธีดําเนินการ

6.1 จัดทําและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
6.2 แจงเจาหนาที่หนวยงานเพ่ือเตรียมการเขารับการฝกอบรม
6.3 ประสานวิทยากรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นหรือผูทรงคุณวุฒิดานวินัยและละเมิด
6.4 จัดใหมีการบรรยาย  เรื่อง พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
6.5 จัดใหมีการบรรยาย เรื่อง การดําเนินการทางวินัย

7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2562

8.งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณป 2562 เปนเงิน 270,000 บาท

9.ผูรับผิดชอบ
กองวชิาการและแผนงาน

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนผูเขารวมโครงการอบรมรอยละรอย
2. ผูเขารวมโครงการมีความรูเพ่ิมขึ้นจากการประเมินในแบบสํารวจที่กําหนดรอยละ 80
ผลลัพธ
1. บคุลากรของเทศบาลนครระยองมคีวามรูความเขาใจเกีย่วกบัหลกัการปฏิบตัริาชการและระเบยีบกฎหมาย

ทีค่วรรูในการปฏิบตัิราชการ
2. บคุลากรของเทศบาลนครระยองสามารถนําความรูทีไ่ดไปปรับใชเปนหลกัในการปฏิบัติราชการ
3. การปฏิบัติงานของเทศบาลนครระยองเปนไปอยางถูกตอง ตามระเบียบและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น

ลดความเสียหายและความไมเชื่อมั่นตอเทศบาลนครระยองโดยรวม
4. บุคลากรของเทศบาลนครระยอง มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานและปองกันการทุจริต

ตอหนาที่ราชการ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 1 ภารกิจตามมติิ 1.1 / 1.1.1 โครงการลําดบัที่ 5

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเสริมสรางจติสํานึก ความซือ่สัตย สุจรติ คุณธรรมและจริยธรรม

2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซอนมากย่ิงขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางย่ิงตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหาลําดับตนๆ
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวนในสังคมไทย
ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปน
องคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ
ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถิ่นอยางย่ิง
สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่น
ทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทย
ระหวางป 2555 – 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76
จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และ
ลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ
ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง

แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกนัการทจุรติ
ไมวาจะเปนการเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United Nations Convention
Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางย่ิงคณะกรรมการปองกนั
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ
แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญ
ของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธ
แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสงัคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยอง
คนที่มีเงินและมีอํานาจคนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชั่นเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได  ซึ่งนับไดวาเปนปญหา
ที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัย
ทางดานการทํางานที่ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือ
ความพยายามที่ไดกลาวมาขางตน ไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ.2560
จนถึงป พ.ศ.2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉย
ตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ
รักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทย
ไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ50 ในป พ.ศ.2564
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ตามที่เทศบาลนครระยองใหการสนับสนุนและเสริมสรางใหเยาวชนและประชาชนมีคุณลักษณะพึงประสงค
เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนไปตามอํานาจหนาที่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 หนาที่ของเทศบาล มาตรา 50 (1) รักษา
ความสงบเรียบรอยของประชาชน  รวมถึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลนครระยอง พ.ศ.2559 – 2563
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการเสริมสรางสังคมคนดี และสังคมแหงการมีสวนรวม วัตถุประสงค  ขอ (7.2) เสริมสรางให
เยาวชนและประชาชนมีคุณลักษณะพึงประสงค เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือเปนการสนับสนุนและสนองตอบนโยบายดังกลาวขางตน งานกิจการเดก็และเยาวชน  ฝายสงเสริมการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง จึงกําหนดจัดทําโครงการเสริมสรางจิตสํานึกความซื่อสัตย สุจริต
คุณธรรมและจริยธรรม ขึ้น
3.วัตถุประสงค

4.1 เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึก ความซื่อสัตย สุจริต คุณธรรมและจรยิธรรมใหกับบุคลากรกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง
4.2 เพ่ือจัดอบรมบุคลากรกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง

4.เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง จาํนวน 40 คน

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลนครระยอง

6.วิธีดําเนินการ
โครงการเสริมสรางจติสํานึก ความซือ่สัตย สุจรติ คุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร
- ประชาสมัพันธโครงการฯ
- รบัลงทะเบียนผูทีเ่ขารวมกจิกรรมและผูที่เกี่ยวของ
- ดาํเนนิการจัดกิจกรรม
- สรปุผลการจัดกิจกรรม

7.ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนมีนาคม 2561

8.งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ จํานวน 25,000 บาท

9.ผูรับผิดชอบ
งานกิจการเด็กและเยาวชน ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม กองการศกึษา

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
10.1 จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 95
ผลลัพธ
10.2 บุคลากรกองการศึกษามีจิตสํานึก ความซื่อสัตย สุจริต คุณธรรมและจริยธรรม
10.3 บุคลากรกองการศึกษาไดรับการอบรม
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1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มิติที่ 1 ภารกิจตามมติิ 1.1 / 1.1.2 โครงการลําดบัที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝกอบรมเสริมสรางจริยธรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน

2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2560มาตรา63บัญญัติวา รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรู

แกประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจดัใหมีมาตรการและกลไก
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติ  มิชอบดังกลาวอยางเขมงวด รวมทั้งกลไกในการสงเสริม
ใหประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีสวนรวมในการรณรงคใหความรู ตอตาน และชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกวา “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) และระเบียบคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตที่เกี่ยวของ ไดมีผลบังคับใชแลวตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งมีหลายสวนที่มีลักษณะเปน
กฎหมายเทคนิค ที่มุงปองปรามไมใหขาราชการกระทําการทุจริต โดยกําหนดเปนขั้นตอน/วิธีการที่ตองดําเนินการให
ถูกตองครบถวนตามกระบวนการที่กฎหมายกําหนด ซึ่งถือเปนความเสี่ยงหากขาราชการไมทราบถึงการมีอยูหรือไมเขาใจ
ในวัตถุประสงคและเนื้อหาของกฎหมายดังกลาว ประกอบกับคําแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี ตอสภานิติบัญญัติ  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ขอ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มี
ธรรมาภิบาลและปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม
คุณธรรมจริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริตควบคูกับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับ
อยางเครงครัด และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดสงคูมือการจัดทําแผนปฏิบัติ
การทุจริตฯ เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลนครระยอง
มิติที่ 1.1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริตประกอบดวย 1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้ง
ขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมืองในสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

การทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาที่สําคัญทั้งระดับประเทศและระดับทองถิ่น ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน
ซึ่งเขามารวมงานกับภาครัฐ อีกทั้งไดทวีความรุนแรงย่ิงขึ้นสงผลกระทบอยางรายแรงตอการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม เสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ เหตุผลสําคัญที่ทําใหปญหา
การทุจริตในประเทศไทยยังมิไดลดนอยลงในขณะนี้ เนื่องจากคนไทยสวนใหญยังมีวัฒนธรรมและคานิยมที่เปน
อุปสรรคในการปองกันและปราบปรามการทุจริต อาทิเชน คานิยมในการบริโภค ความสะดวกสบาย ยกยองคนที่มีฐานะดี
และวัฒนธรรมระบบอุปถัมภที่อยูคูกับสังคมไทยมาเปนเวลานาน เปนผลใหเกิดความเสื่อมของคานิยมและวัฒนธรรม
ที่ดงีามของไทย ประกอบกับปญหาความลาชาและความโปรงใสในการบริการของภาครัฐ รวมทั้งการละเลยการปฏิบัติตาม
กฎหมายและการบังคับใชกฎหมายที่เครงครัดและมีประสิทธิภาพ ปญหาเหลานี้เปนปญหาที่เรื้อรังสะสมมานานและเปนปจจัย
ที่เอื้อตอการทุจริตเปนอยางมาก
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ปจจุบันการทุจริตมีลักษณะเปนวัฏจักรและเครือขายที่เกิดขึ้นในทุกระดบัอยางเปนระบบ มีรูปแบบการทุจริตที่
แตกตางและหลากหลาย อาทิ การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตตอตําแหนงหนาที่ราชการ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง
การทุจริตในการใหสัมปทาน ฯลฯ ซึ่งลวนแตมีเจาหนาที่ของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของ จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่ตอง
มีการปลูกฝงคานิยมที่สรางสรรคมีกลไก หรือเครื่องมือที่จะควบคุมใหเจาหนาที่ภาครัฐเกิดพฤติกรรมในเชิงบวกและ
ปองกันไมใหเกิดพฤติกรรมในเชิงลบรวมกันสรางภูมิคุมกันที่ถาวรแข็งแรงในการปองกันและตอตานการทุจริตประพฤติมชิอบ

ดังนั้น เพ่ือเปนการกระตุนและสงเสริมใหขาราชการ เจาหนาที่ของเทศบาลนครระยอง ไดตระหนักและ
ใหความสําคัญกับการประพฤติปฏิบัติโดยใชหลักคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งเพ่ือเปน
การระดมความคิดเห็นในการพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนใหขาราชการ เจาหนาที่ของเทศบาลนครระยอง ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอยางเครงครัดในการปฏิบัติงาน
เพ่ือสรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชน จึงเห็นควรจัดใหมีโครงการฝกอบรมเสริมสรางจริยธรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในการปฏิบัติงาน ขึ้น

3.วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือสงเสริมและปองปรามการปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมสําหรับ

เจาหนาทีข่องรัฐ เชน ขอบเขตการใชดุลยพินิจ และกฎหมายปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนตน
3.2 เพ่ือปลุกจิตสํานึกและสรางคานิยมตอตานการทุจริตในภาครัฐ
3.3 เพ่ือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานใหมีคุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมที่มีคุณธรรม จริยธรรม
3.4 เพ่ือหาแนวทางในการประสานความรวมมือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคกรในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต นําไปสูการเสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
4.เปาหมาย/ผลผลิต

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เจาหนาที่เทศบาลนครระยองและพนักงานจาง จํานวน 100 คน
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ

เทศบาลนครระยอง
6.วิธีดําเนินการ

6.1 ติดตอวิทยากร
6.2 จดัทําเอกสารการอบรม
6.3 จดัอบรม
6.4 ประเมินผลการอบรม
6.5 สรุปผลการอบรม

7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2561

8.งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ 100,000 บาท
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9.ผูรับผิดชอบ
กองวชิาการและแผนงาน

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
10.1 จํานวนผูเขารวมโครงการอบรมรอยละรอย
10.2 ผูเขารวมโครงการมีความรูเพ่ิมขึ้นจากการประเมินในแบบสํารวจที่กําหนดรอยละ 80
ผลลัพธ
10.3 ผูเขารวมโครงการเขาใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกนัและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
10.4 ผูเขารวมโครงการไดรบัการเสรมิสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัคานยิมและทศันคตติอตานการทจุรติ
10.5 ผูเขารวมโครงการตระหนักและใหความสําคัญในการประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม

จริยธรรม ตลอดจนมีสวนรวมในการเฝาระวังการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
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1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ
การมีผลประโยชนทับซอน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 1 ภารกิจตามมติิ 1.1 / 1.1.3 โครงการลําดบัที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”

2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหาประโยชนสวนบุคคล

โดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรม ดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซงการใชดุลพินิจในกระบวนการ
ตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ
ความเปนกลางและความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักของ
องคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนสูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน
คุณภาพใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึง
ระดับสังคม ตัวอยางเชน การที่เจาหนาที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชนอื่นใดจากผูประกอบการ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับ
การอนุมัติ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละเวน การยกเวน หรือการจัดการประมูล
ทรัพยสินของรัฐเพ่ือประโยชนของเจาหนาที่ของรัฐ และพวกพอง ฯลฯ เปนตน อยางไรก็ตาม ทามกลางผูจงใจกระทําความผิด
ยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนา หรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียน
เรื่องการทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา

ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of
interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ

ดังนั้น บุคลากรของเทศบาลนครระยอง จึงตองมีการเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชน
ทับซอน เพ่ือใหรูเทาทันและไมตกเปนเครื่องมือใหบุคคลอื่นแสวงหาผลประโยชน
3.วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากรของเทศบาลนครระยองไดศึกษาเสริมสราง
ความรู เกิดความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

3.2 เพ่ือเปนการปลูกฝงและปรับฐานความคิดของบุคลากรของเทศบาลนครระยอง ใหมีความตระหนักและ
สามารถแยกแยะเรื่องประโยชนสวนตัวออกจากเรื่องประโยชนสวนรวมได
4.เปาหมาย/ผลผลิต

คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน จํานวน 400 เลม
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ

เทศบาลนครระยอง
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6.วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมระเบียบ กฎหมาย หนังสือสัง่การที่เกี่ยวของ
6.2 จดัทํารูปเลม
6.3 ประชุมชีแ้จงเรื่องการจดัทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
6.4 สงมอบหนวยงาน (สาํนัก/กอง)

7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2562

8.งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ 100,000 บาท

9.ผูรับผิดชอบ
กองวชิาการและแผนงาน

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
รอยละรอยของบุคลากรเทศบาลนครระยองมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน
ผลลัพธ
บุคลากรของเทศบาลนครระยองมีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติปฏิบัติงาน

ไมยุงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 1 ภารกิจตามมติิ 1.1 / 1.1.3 โครงการลําดบัที่ 2

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิน่

2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอการตัดสินใจ

หรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไมเจตนาหรือบางเรื่อง
เปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรม
ของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดย
คํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง

“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมผีลประโยชนสวนตนอยูและมีการใชอิทธิพล
ตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม
ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ
ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยราชการ
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจที่ตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับ
สัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน

ดังนั้น เทศบาลนครระยอง จึงไดจัดโครงการใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับซอน แกบุคลากรของ
เทศบาลนครระยอง เพ่ือใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับ
ความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน
3.วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกบุคลากรของเทศบาลนครระยอง เกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใส
3.3 เพ่ือเสริมสรางใหบุคลากรของเทศบาลนครระยอง มีจิตสํานึก คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย

สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชั่น
มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด
4.เปาหมาย/ผลผลิต

1.ปงบประมาณ2563พนกังานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจางสงักดัเทศบาลนครระยองจํานวน100 คน
2. ปงบประมาณ 2564 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกดัเทศบาลนครระยอง จํานวน 100 คน

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลนครระยอง
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6.วิธีดําเนินการ
6.1 ติดตอวิทยากร
6.2 จดัทําเอกสารการอบรม
6.3 จดัอบรม
6.4 ประเมินผลการอบรม
6.5 สรุปผลการอบรม

7.ระยะเวลาดําเนินการ
จัดโครงการใหความรูความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับซอนฯ จํานวน 2 ครัง้ (1 ครัง้/1วนั)
- ครั้งที่ 1 ปงบประมาณ 2563
- ครั้งที่ 2 ปงบประมาณ 2564

8.งบประมาณดําเนินการ
- ปงบประมาณ 2563 งบประมาณ 120,000 บาท
- ปงบประมาณ 2564 งบประมาณ 120,000 บาท

9.ผูรับผิดชอบ
กองวชิาการและแผนงาน

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
รอยละรอยของบุคลากรเทศบาลนครระยองมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน
ผลลัพธ
บุคลากรของเทศบาลนครระยองมีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติปฏิบัติงาน

ไมยุงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
1.2.1 สรางจติสํานกึและความตระหนักในการตอตานการทุจรติ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 1 ภารกิจตามมติิ 1.2 / 1.2.1 โครงการลําดบัที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมประชาสมัพันธตอตาน/หรอืแจงเบาะแสการกระทําทุจรติประพฤติมิชอบ

2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
รัฐบาลกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไข

ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได
เทศบาลนครระยองไดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. 2552 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นโยบายและแผนยุทธศาสตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. 2556
และคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยใหยึดหลักความโปรงใสและตรวจสอบได เปนสําคัญ

เทศบาลนครระยอง เห็นความสําคัญของมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบในสวนราชการ จึงไดจัดทํากิจกรรมประชาสัมพันธตอตาน/หรือแจงเบาแสการกระทําทุจริต เพ่ือใหประชาชนทราบถึง
ชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีพบเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาที่ของเทศบาล
นครระยองกระทําการหรือเกี่ยวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance)
3.วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือเผยแพรประชาสมัพันธตอตาน/หรือแจงเบาะแสการทจุรติ
3.2 เพ่ือสงเสรมินโยบายในการปองกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐัของรฐับาล

4.เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในพ้ืนที่ของเทศบาลนครระยอง

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลนครระยอง

6.วิธีดําเนินการ
ดําเนินการประชาสัมพันธผานเว็ปไซคเทศบาล/รถวิ่งประชาสัมพันธ

7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2561-2564 (4 ป)
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8.งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9.ผูรับผิดชอบ
กองวชิาการและแผนงาน

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนทราบถึงชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีพบเหตุอันควร

สงสัยวาเจาหนาที่ของเทศบาลนครระยองกระทําการหรอืเกี่ยวของกบัการทุจรติประพฤติมิชอบ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 1 ภารกิจตามมติิ 1.2 / 1.2.1 โครงการลําดบัที่ 2

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมกฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู

2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
ตามพระราชบญัญตัิกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2542

มาตรา 16 (15) กําหนดใหเทศบาล มีอํานาจและหนาที่ในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถิน่ของตนเอง โดยการสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ประกอบกบัตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (6) กําหนดใหเทศบาลมหีนาที่ใหราษฎรไดรับ
การศกึษาอบรม เนื่องดวยในปจจุบนัไดมีการแกไขหรือตรากฎหมายขึ้นมาใหมหลายฉบับ ทําใหประชาชนเกิด
ความสับสนหรือขาดความรูความเขาใจในสิทธิและหนาที่ ทําใหในบางครั้งมีบุคคลบางกลุมอาศัยความไมรูกฎหมาย
ฉวยเอาเปรียบกันจนเกดิเปนปญหา และสรางความขัดแยงใหกบัคนในสงัคม ตัง้แตระดบัชมุชนไปจนถงึระดับประเทศ
เทศบาลนครระยองในฐานะที่เปนหนวยงานราชการมีความใกลชดิกบัประชาชนในทองถิน่และไดรับทราบปญหา
ความเดือดรอนตางๆ ไดตระหนกัถงึความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจดัทําโครงการดงักลาวขึน้ โดยมุงหวงั
ใหคนในสงัคมอยูรวมกันอยางปกติสุข เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจในกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่
ตามกฎหมาย เพ่ือนําไปใชชวีิตประจาํวนั
3.วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือใหประชาชน มีความรูความเขาใจในหลักกฎหมายที่ควรรูเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย
3.2 เพ่ือใหลดปญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบ และนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้นของประชาชนในทองถิน่
3.3 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเทศบาลนครระยองเปนไปอยางถูกตอง ตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมมากขึ้น ลดความเสียหายไมเชื่อมั่นตอเทศบาลนครระยองโดยรวม
3.4 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลนครระยอง มีคุณธรรม จริยธรรมและสรางจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน

และปองกันการทุจริตตอหนาที่ราชการ
4.เปาหมาย/ผลผลิต

- จัดอบรม จํานวน 1 ครั้ง
- ตัวแทนประชาชนจากชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง (ผูเขารับการอบรม) จํานวน 100 คน

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ
จัดอบรมภายในจังหวัดระยอง

6.วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําและเสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติ
6.2 ประชุมแจงประธานชุมชนทุกชุมชน (29 ชุมชน) คัดเลือกตัวแทน แลวสงรายชื่อผูที่จะเขารับการ

ฝกอบรมใหกับกองวิชาการและแผนงาน
6.3 ประสานวิทยากรจากสํานักงานอัยการจังหวัดระยอง
6.4 จัดใหมีการบรรยายกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ของประชาชนตามกฎหมาย
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7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2563

8.งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณป 2563 เปนเงิน 180,000 บาท

9.ผูรับผิดชอบ
กองวชิาการและแผนงาน

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
10.1 จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละรอย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
10.2 ผูเขารวมโครงการมีความรูเพ่ิมขึ้นจากการประเมินในแบบสํารวจที่กําหนดรอยละ 80
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1.2.2.สรางจติสํานึกและความตระหนักในการรกัษาประโยชนสาธารณะ
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มิติที่ 1 ภารกิจตามมติิ 1.2 / 1.2.2 โครงการลําดบัที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสรางจติสํานึกและตระหนักในการรักษาผลประโยชนสาธารณะและปองกันการทจุริตแกภาคประชาชน

2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น นับเปนภัยรายแรงตอประชาชนและประเทศชาติ ที่บอนทําลายทั้งเศรษฐกิจ สังคม

การเมืองและวัฒนธรรม ตลอดจนสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน การทุจริตและประพฤติมิชอบในปจจุบัน
ไดทวีความรุนแรง และขยายวงกวางขึ้นอยางรวดเร็ว รวมทั้งมีความสลับซับซอนจนยากแกการปราบปรามใหหมดสิ้นไป
โดยงาย จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการที่จะปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดทําแผน/โครงการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง เทศบาลนครระยองจึงไดมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราบการทุจริตและประพฤติมชิอบของเทศบาลนครระยอง ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564)
เพ่ือเปนการขับเคลือ่นการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด ระยะที่ 3
จึงไดจัดทําโครงการสรางจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาผลประโยชนสาธารณะและปองกันการทุจริตแกภาคประชาชน
เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนและเจาหนาทีข่องรฐัในการสรางระบบราชการ
ที่ใสสะอาดและปองกันการทุจริตในหนวยงานและการปองกันความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม และเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ รวมถึงสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนความรู และเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือใหมีสวนรวมในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
3.วัตถุประสงค

3.1 สงเสริมบทบาทภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3.2 สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการตอตานการทุจรติโดยเนนการปรับเปลีย่นฐานความคดิ

เพ่ือเห็นแกประโยชนสวนรวมใหแกทุกภาคสวน
4.เปาหมาย/ผลผลิต

4.1 อบรมกลุมมวลชนและประชาชน จํานวน 100 คน จํานวน 1 วนั
4.2 ผูบริหารเทศบาล สมาชิกเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และเจาหนาที่กองสวัสดิการสังคม จํานวน 20 คน

จํานวน 1 วัน
4.3 ผลกระทบเชิงบวกของโครงการ คือทําใหประชาชนในเขตเทศบาลนครระยองมีความรูความเขาใจ และ

มีสวนรวมในการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ

สถานทีข่องหนวยงานรฐัหรอืเอกชนในเขตเทศบาลนครระยอง
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6.วิธีดําเนินการ
6.1 จดัทําโครงการเสนอขออนุมตัิ
6.2 ประชาสัมพันธโครงการฯ
6.3 ประสานวิทยากรดําเนนิการจดัฝกอบรม จดัเตรียมสถานที่
6.4 ฝกอบรม
6.5 ประเมิน / สรปุรายงานการอบรม

7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 (ชวงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคมของทกุป)

8.งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณ 2561 ใชเงิน 40,700 บาท
ปงบประมาณ 2562 ใชเงิน 40,700 บาท
ปงบประมาณ 2563 ใชเงิน 40,700 บาท
ปงบประมาณ 2564 ใชเงิน 40,700 บาท

9.ผูรับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครระยอง

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ใชแบบสอบถามประเมินความรูความเขาใจหลังการดําเนินโครงการ โดยมีเปาหมายไมนอยกวา 85 %
10.2 ใหมีผูติดตามสังเกตพฤติกรรม ตลอดจนพูดคุยสอบถามถึงความเหมาะสม และความพึงพอใจของ

กลุมเปาหมาย
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 1 ภารกิจตามมติิ 1.2 / 1.2.2 โครงการลําดบัที่ 2

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการหนึง่ปณธิานความดี ตามแนวพระราชดําร ิอนรุักษธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
เนื่องดวย ปจจุบันโลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทําให

อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกวา สภาวะโลกรอน ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิต
ของมนุษย อาทิเกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศแปรปรวน เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจาก
การตัดไมทําลายปาของมนุษย ทําใหพ้ืนที่ปาไมลดลงเปนจํานวนมากสงผลเสียตอประเทศในหลายๆดาน ทั้งในเรื่อง
การขาดแคลนไมใชสอยภายในประเทศ และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กอใหเกิดภัยพิบัติตาง  ๆซึ่งเปนปญหาที่นานาประเทศ
ตระหนักและมีการรณรงคอยางกวางขวาง ดังนั้น จําเปนตองฟนฟูความอุดมสมบูรณของทรัพยากรปาไมใหกลับคืนมา
ดังเดิม การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจงึเปนหนทางหนึ่งในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรง เนื่องจากตนไมเปนทั้งแหลงดูดซับ
กาซคารบอนไดออกไซด แหลงกรองมลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน อีกทั้งเปนการสรางความสมดุลการใชพ้ืนที่ใหเกิด
ความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น  ๆลงได ดังนั้น จึงไดจัดโครงการหนึ่งปณิธานความดี ตามแนวพระราชดําริ
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขึ้น ซึ่งสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชนไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรปาไม และไดเขามามีสวนรวมในการปลูกตนไมและฟนฟูสิ่งแวดลอม รวมมือกัน
ปองกันและแกไขปญหาภาวะโลกรอน และเพ่ือเปนการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเปนไปตามพระราชเสาวนียในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในการที่จะ
อนุรักษและฟนฟูสภาพปาควบคูไปกับการใชชีวิตคูกับปาของราษฎรดวยความเกื้อกูลทั้งสองฝาย

ทั้งนี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ และมาตรา 17 (5) การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เทศบาลนครระยอง จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น เพ่ือรักษาสภาพแวดลอมในเขตเมือง เพ่ือเปนปณิธานความดี
เฉลิมพระเกียรติตามแนวพระราชเสาวนีย เนื่องในวาระมหามงคลใหย่ังยืนตอเนื่องตอไป
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือเปนการรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเปนไปตามพระราชเสาวนีย ใน
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินานาถ ในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.2 เพ่ือใหประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.3 เพ่ือรักษาสภาพแวดลอมในเขตชุมชนโดยการปลูกตนไมเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เกิดความรมรื่น มีรมเงา และ

เปนที่พักผอนหยอนใจของคนในชุมชน
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4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและซอมแซมตนไมในเขตชุมชนเทศบาลนครระยอง ประมาณ 300 ตน

พรอมทั้งปรับภูมิทัศนเพ่ือถวายเปน “หนึ่งปณิธานความดี ตามแนวพระราชดําริ”
4.2 ผลกระทบเชิงบวกของโครงการ คือ ชุมชนเมืองมีสภาพแวดลอมที่ดีและประชาชนมีความรวมมือในการรักษา

สภาพแวดลอม
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

พ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครระยอง
6. วิธีดําเนินการ

6.1 การเตรียมแปลง และหลุมสําหรับปลูก และปรบัพ้ืนที่
6.2 การจดัหาพันธไม และวัสดุสําหรบัปรบัภูมิทัศน
6.3 ดําเนินการปลูกกลาไม
6.4 ประเมินผล

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 (ชวงเดือนมิถนุายน – กันยายนของทกุป)

8. งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณ 2561 ใชเงิน 90,000 บาท
ปงบประมาณ 2562 ใชเงิน 90,000 บาท
ปงบประมาณ 2563 ใชเงิน 90,000 บาท
ปงบประมาณ 2564 ใชเงิน 90,000 บาท

9. ผูรับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครระยอง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 โครงการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ปลูกตนไมไมนอยกวารอยละ 80
10.2 มีผูเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา 200 คน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 1 ภารกิจตามมติิ 1.2 / 1.2.2 โครงการลําดบัที่ 3

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสงเสรมิ อนุรกัษและฟนฟูปาชายเลน

2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
พ้ืนที่ปาชายเลนบริเวณปากแมน้ําระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง มีขนาดเนื้อที่ประมาณ 300 ไร ถือเปน

แหลงทรัพยากรทางธรรมชาติที่สําคัญตอระบบนิเวศในเขตเทศบาลนครระยอง ที่จําเปนตองอนุรักษ ฟนฟูใหมี
ความอุดมสมบูรณ ซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน รวมกันดูแล ปกปกรักษาไมใครบุคคลใดบุคลหนึ่ง
นําไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน และสงผานผืนปาที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติไปยังคนรุนถัดๆไป

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงไดจัดทําโครงการสงเสริม อนุรักษและฟนฟูปาชายเลนขึ้น
3.วัตถุประสงค

3.1 เพ่ืออนุรักษและฟนฟูปาชายเลนใหมีความอุดมสมบูรณย่ิงขึ้น
3.2 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในพ้ืนที่ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรปาชายเลน

4.เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณพ้ืนที่ปายชายเลนและบริเวณโดยรอบ จํานวน 100 คน

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ
เขตเทศบาลนครระยอง

6.วิธีดําเนินการ
6.1 จัดกิจกรรมฝกอบรม เสริมสรางความรูความเขาใจในการอนุรักษ ฟนฟูปาชายเลนใหกับเยาวชน
6.2 จัดกิจกรรมปลูกปาและฟนฟูสภาพปาชายเลนใหมีความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ิมขึ้น

7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564

8.งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณ 2561 ใชเงิน 35,000 บาท
ปงบประมาณ 2562 ใชเงิน 50,000 บาท
ปงบประมาณ 2563 ใชเงิน 50,000 บาท
ปงบประมาณ 2564 ใชเงิน 50,000 บาท

9.ผูรับผิดชอบ
ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม สวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนในพ้ืนทีม่ีความตระหนักถงึความสําคัญของการรกัษาทรัพยากรปาชายเลน
10.2 ปาชายเลนมีความอดุมสมบูรณ ไมมีการบกุรุกพ้ืนที่ปาชายเลน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 1 ภารกิจตามมติิ 1.2 / 1.2.2 โครงการลําดบัที่ 4

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการรักษาความสะอาดวันอนุรักษแมน้ําคคูลองแหงชาติ

2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
การดูแลรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะ ถือเปนเรื่องที่ทุกภาคสวนตองรวมมือชวยเหลือและดูแล

เพ่ือใหมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย แตจากที่ผานมาพบวาหนาที่ในการดูแลรักษาสถานที่สาธารณะ
ตกเปนหนาที่ของหนวยงานราชการ และมักขาดความรวมมือจากประชาชนในการดูแลรักษาความสะอาด โดยเฉพาะอยางย่ิง
แมน้ําคูคลองที่กลายเปนจุดรองรับความสกปรกตางๆ ไมวาจะเปนน้ําเสียของครัวเรือนหรือขยะมูลฝอยที่มีผูมักงาย
ทิ้งลงไป รวมถึงการบุกรุกเพ่ือครอบครองพ้ืนที่ในแมน้ําลําคลอง

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงไดจัดทําโครงการรักษาความสะอาดวันแมน้ําคูคลองแหงชาตขิึน้
เพ่ือตองการใหประชาชนมีสวนรวมในการหวงแหนสาธารณสมบัติของชุมชน
3.วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือสงเสริมความรวมมือของประชาชนในการดูแลที่สาธารณะ
3.2 เพ่ือความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

4.เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนริมฝงแมน้ํา จํานวน 300 คน

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ
เขตเทศบาลนครระยอง

6.วิธีดําเนินการ
จัดกิจกรรมรณรงคและทําความสะอาด เก็บขยะใน แมน้ําระยอง

7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564

8.งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณ 2561 ใชเงิน 50,000 บาท
ปงบประมาณ 2562 ใชเงิน 50,000 บาท
ปงบประมาณ 2563 ใชเงิน 50,000 บาท
ปงบประมาณ 2564 ใชเงิน 50,000 บาท

9.ผูรับผิดชอบ
ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม สวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนมคีวามตระหนักในการดูแลที่สาธารณะ และแมน้ําระยองในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครระยองมีความสะอาด
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1.2.3.สรางจติสํานึกและความตระหนักในปฏิบัตตินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มิติที่ 1 ภารกิจตามมติิ 1.2 / 1.2.3 โครงการลําดบัที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝกอาชีพระยะสัน้ใหแกประชาชนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
ในเขตเทศบาลนครระยอง มีผูอาศัยเปนจํานวน 60,000 กวาคน (ตามฐานทะเบียนราษฎร) โดยมีอาชีพ

หลากหลายกันไป เนื่องจากในเขตเทศบาลนครระยองเปนเมืองที่เปนศูนยรวมทางเศรษฐกิจ และมีการแขงขันสูง
นอกจากนี้ ยังมีปญหาการวางงานและประชากรแฝงจากกลุมแมบานและผูสูงอายุ ดังนั้น การสงเสริม สนับสนุน
การรวมกลุมอาชีพ เพ่ือสรางความเขมแข็งในอาชีพ การแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู ทักษะในการประกอบอาชีพ
ที่เหมือนกันหรือใกลเคียงกัน อันเปนประโยชนตอการพัฒนาอาชีพ และสงเสริมกลุมอาชีพในทองถิ่นใหเกิดการสรางรายได
ลดรายจาย ใหดํารงชีวิตแบบพอเพียง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือใหเขาถึงปจจัยในการประกอบอาชีพ ทั้งในระดับบุคคล
ครัวเรือน และระดับชุมชน ทั้งนี้ ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496มาตรา50(6)ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม, มาตรา
51 (5) กําหนดใหเทศบาลมหีนาที่ในการบํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6) สงเสริมใหประชาชนมีการ
ฝกและอบรมเพ่ือประกอบอาชีพ

ดังนั้น เทศบาลนครระยอง จึงไดมีนโยบายในการสงเสริมอาชพีและเพ่ิมรายไดใหแกราษฎรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมแมบาน ผูสูงอายุ และประชาชนทั่วไป ใหสามารถสรางรายไดชวยเหลือ
ครอบครัว เพ่ือมิใหเปนภาระหนักแกแรงงานหลักในครอบครัวมากเกินไป
3.วัตถุประสงค

1. เพ่ือเพ่ิมความรู ทักษะ ความชํานาญ ใหเกิดการรวมกลุมมากขึ้น
2. เพ่ือเสริมสรางใหประชาชนพ่ึงตนเอง ตลอดจนมีการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.เปาหมาย/ผลผลิต
1. กลุมผูวางงาน แมบาน ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสในชุมชน ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
2. ผลกระทบเชิงบวกของโครงการ คือ ทําใหกลุมเปาหมายมีการรวมกลุม และรูสึกในความมีคุณคาของตัวเอง

ในการที่จะเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาครอบครัวและชุมชน
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ

สถานทีข่องหนวยงานรฐัหรอืเอกชนในเขตเทศบาลนครระยอง
6.วิธีดําเนินการ

1. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ
2. ประชาสมัพันธโครงการฝกอาชีพ
3. ประสานวิทยากรดําเนินการจดัฝกอบรม จัดเตรียมสถานที่
4. ฝกอบรม
5. ประเมิน/สรปุรายงานการอบรม
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4.ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 (ชวงเดือนพฤษภาคม-มิถนุายนของทกุป)

8.งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณ 2561 ใชเงิน 150,000 บาท
ปงบประมาณ 2562 ใชเงิน 150,000 บาท
ปงบประมาณ 2563 ใชเงิน 150,000 บาท
ปงบประมาณ 2564 ใชเงิน 150,000 บาท

9.ผูรับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครระยอง

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
10.1 ทําทดสอบฝกปฏิบัติในการฝกอาชีพ โดยผานเกณฑรอยละ 90
10.2 ผูเขารวมฝกอบรมอาชีพ สามารถตั้งกลุมอาชีพ ในการรวมกลุมไมนอยกวารอยละ80(จากผูที่มารวมฝกอาชพี)
ผลลัพธ
10.3 ผูเขารวมไดรับความรู ทักษะ ความชํานาญ สมรรถนะในดานอาชีพมากขึ้น
10.4 เสรมิสรางใหประชาชนพ่ึงพาตนเอง และสามารถเกิดการรวมกลุม เพ่ือนํามาถายทอดรวมกัน



43

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
1.3.2 สรางจิตสาํนึกและความตระหนักในการตอตานการทุจรติ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 1 ภารกิจตามมติิ 1.3 / 1.3.2 โครงการลําดบัที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําการปองกันการทุจริตใหกับเด็ก เยาวชนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล และเด็ก

เยาวชนในเขตเทศบาล
2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ

ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากย่ิงขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางย่ิงตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหาลําดับตนๆ
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวนในสังคมไทย
ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกร
ที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผล
สะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถิ่นอยางย่ิง สงผลใหภาพลกัษณ
ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน่
(Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชัน่ทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพ่ือ
ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558
อยูที่ 35 - 38 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปน
อันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทย
ป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย
เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชัน่อยูในระดับสูง

แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกันการทุจริต
ไมวาจะเปนการเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United Nations
Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางย่ิง
คณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ
มาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทําใหการทุจรติเปนปญหา
ที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐาน
ความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับ
การชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนอง และพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย
ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจคนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชั่นเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวา
เปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว
ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของ
กลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมาขางตน ไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง
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ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ.2560
จนถึงป พ.ศ.2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมอืง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทย
ไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.2564

ตามที่เทศบาลนครระยองใหการสนับสนุนและเสริมสรางใหเยาวชนและประชาชนมีคุณลักษณะพึงประสงค
เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนไปตามอํานาจหนาที่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13)พ.ศ.2552หนาที่ของเทศบาล มาตรา 50 (1) รักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชน  รวมถึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลนครระยอง พ.ศ.2559 – 2563 ยุทธศาสตรที่ 7
ดานการเสริมสรางสังคมคนดี และสังคมแหงการมีสวนรวม วัตถุประสงค  ขอ (7.2) เสริมสรางใหเยาวชนและ ประชาชนมี
คุณลักษณะพึงประสงค เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง ขอ (7.1.1) พัฒนาเด็กและ
เยาวชนใหมีคุณลักษณะพึงประสงค เชน เคารพกฎหมาย มีระเบียบวินัย เปนคนดีและดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือเปนการสนับสนุนและสนองตอบนโยบายดังกลาวขางตน งานกิจการเด็กและเยาวชน  ฝายสงเสริมการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง จึงกําหนดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพผูนําการปองกันการทุจริต
ใหกับเด็ก เยาวชน ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล และเด็ก เยาวชนในเขตเทศบาล ขึ้น
3.วัตถุประสงค

1. เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึก ความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรม ใหกับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
รวมถึงเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

2. เพ่ือจัดอบรมพัฒนาผูนําการปองกันการทุจริต ใหกับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลและเด็ก
รวมถึงเยาวชนในเขตเทศบาล
4.เปาหมาย/ผลผลิต

เดก็และเยาวชนในสถานศกึษาสังกดัเทศบาล และในเขตเทศบาล เขากิจกรรมประมาณ 900 คน
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ

เทศบาลนครระยอง
6.วิธีดําเนินการ

6.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําการปองกันการทุจรติ ใหกับเด็ก เยาวชนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล
รวมถึงเด็ก เยาวชนในเขตเทศบาล

6.1.1 กิจกรรมอบรมพัฒนาผูนําการปองกันการทุจริตใหกับเด็ก เยาวชนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
- ประชาสัมพันธโครงการฯ
- รบัลงทะเบียนผูทีเ่ขารวมกิจกรรมและผูที่เกี่ยวของ
- ดาํเนนิการจัดกิจกรรม
- สรปุผลการจัดกิจกรรมและประเมนิผล
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6.1.2 กิจกรรมคายพัฒนาผูนําการปองกันการทุจริต
- กิจกรรมคายพัฒนาผูนําการปองกันการทุจริต
- ประชาสมัพันธโครงการฯ
- รบัลงทะเบียนผูทีเ่ขารวมกิจกรรมและผูที่เกี่ยวของ
- ดาํเนนิการจัดกิจกรรม
- สรปุผลการจัดกิจกรรมและประเมนิผล

7.ระยะเวลาดําเนินการ
7.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําการปองกันการทุจรติ ใหกับเด็ก เยาวชนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลและ

เด็ก เยาวชนในเขตเทศบาล
7.1.1 กิจกรรมอบรมพัฒนาผูนําการปองกนัการทุจริตในสถานศึกษาสงักัดเทศบาล

- ระหวางเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561
7.1.2 กิจกรรมคายพัฒนาผูนําการปองกันการทุจรติ

- เดือนตุลาคม 2561
8.งบประมาณดําเนินการ

8.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําการปองกันการทุจรติ ใหกับเด็ก เยาวชนในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลและ
เด็ก เยาวชนในเขตเทศบาลงบประมาณรวมทั้งหมด 120,000 บาท (หนึง่แสนสองหมื่นบาทถวน)

8.1.1 กิจกรรมอบรมพัฒนาผูนําการปองกันการทุจริตในสถานศึกษาสงักดัเทศบาล
- งบประมาณ 95,000 บาท (เกาหมื่นหาพันบาทถวน)

8.1.2 กิจกรรมคายพัฒนาผูนําการปองกันการทุจรติ
- งบประมาณ 25,000 บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน)

9.ผูรับผิดชอบ
งานกิจการเด็กและเยาวชน ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม กองการศกึษา

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
10.1 จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 95
ผลลัพธ
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสํานึก ความซือ่สัตย สุจรติ และมีจริยธรรม
10.4 เดก็และเยาวชนไดรบัการอบรมพัฒนาผูนําการปองกนัการทุจรติ
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต
2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ

2.2.1 สรางความโปรงใสในการบรหิารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงนิเดอืน และมอบหมายงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 2 ภารกิจตามมติิ 2.2 / 2.2.1 โครงการลําดบัที่ 1

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการสรางความโปรงใสดานการบรหิารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลนครระยอง เปนบุคลากรที่มีความสําคัญตอ

องคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และ
ประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางาน
ใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบ
การทํางาน ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และ
การใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริง จึงจําเปนตองใหความสําคัญตอการดําเนินงานดานการบริหารงาน
บุคคลในเรื่องตางๆ เชน การบรรจุแตงตั้ง โอน/ยาย เลื่อนตําแหนง/เลื่อนเงินเดือน และการมอบหมายงานของผูบริหาร

เทศบาลนครระยอง เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทพิเศษ (ขนาดใหญเดิม) ที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่น
ที่กําหนดใหเทศบาลนคร มีหนาที่ตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารบับริการติดตอกับ
หนวยงานตางๆของเทศบาลนครระยอง นั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานกั/กอง ซึ่งเปนอุปสรรคอยางย่ิงตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิด
ความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ

เพ่ือใหเปนไปตามการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก
และไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลและการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปนองคกรที่ปราศจากการทุจริต โปรงใสในการปฏิบัติงานดานการบรหิารงานบุคคล และตอบสนองความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริง จึงจําเปนตองมีมาตรการสรางความโปรงใสดานการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม
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3.วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสดานการบริหารงานบุคคลของเทศบาลนครระยอง ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
3.2 เพ่ือใหเทศบาลนครระยองเปนองคกรที่ปราศจากการทุจริต และมีความโปรงใสในการปฏิบัติงานดาน

การบริหารงานบุคคล
3.3 เพ่ือเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนองความตองการ

ของประชาชน
3.4 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.5 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ตําแหนงหนาที่ราชการ
3.6 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาลนครระยอง
4.2 จัดทําคําสั่งมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนของนายกฯ/ปลัดเทศบาล (แลวแตกรณี) และจัดทําคําสั่ง

แตงตั้งใหรักษาราชการแทน จํานวน 3 ฉบับ ประกอบดวย
(1) นายกฯ มอบอํานาจใหรองนายกฯ ปฏิบัติราชการแทน หรือแตงตั้งใหรักษาราชการแทน (แลวแตกรณี)
(2) นายกฯ มอบอํานาจใหปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
(3) ปลัดเทศบาล  มอบอํานาจใหรองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการปฏิบัติราชการแทน หรือแตงตัง้ให

รักษาราชการแทน (แลวแตกรณี)
3. พ้ืนท่ีดําเนินการ

เทศบาลนครระยอง
4. วิธีดําเนินการ

4.1 จดัทํามาตรการดานการบรหิารบุคคลของเทศบาลนครระยอง
4.1.1 นําหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมาเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในเรื่องการบรรจุ

แตงตั้ง โอน/ยาย เลื่อนตําแหนง/เลื่อนเงินเดือน
4.1.2 จัดทําประกาศมาตรการการบริหารงานบุคคล เรื่องเงื่อนไขการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนขั้น

คาจาง เลื่อนคาตอบแทน การตอสัญญาจาง และกําหนดจํานวนครั้งสําหรับวันมาทํางานสาย
4.1.4 ดําเนนิการบรหิารงานบุคคลตามหลกัธรรมาภิบาล

4.2 จดัทําคาํสั่งมอบหมายงาน
4.2.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ
4.2.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบหมายใหปฏิบัติราชการแทนหรือรักษา

ราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ
4.2.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ

5. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 (ทุกป)
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6. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

7. ผูรับผิดชอบ
สํานัก/กอง (ทุกหนวยงานของเทศบาลนครระยอง)

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผลลัพธ
10.1 เทศบาลนครระยอง มีความโปรงใสดานการบรหิารงานบุคคล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
10.2 เทศบาลนครระยอง เปนองคกรทีป่ราศจากการทจุริต และมคีวามโปรงใสในการปฏิบัตงิาน ดานการ

บรหิารงานบุคคล
10.3 ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต
ตัวชี้วัด
10.4 ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน ไมนอยกวารอยละ 80 ของผูมาขอรับบริการ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 2 ภารกิจตามมติิ 2.2 / 2.2.1 โครงการลําดบัที่ 2

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสรางความโปรงใสเพ่ือยกระดบัการปฏิบตัิงาน

2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซอนมากย่ิงขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางย่ิงตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหาลําดับตนๆ ที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวน ในสังคมไทย ไมวาจะเปน
ภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมอง จากภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่
เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผล
สะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบ การปกครองสวนทองถิ่นอยางย่ิง สงผลใหภาพลกัษณ
ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น
(Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพ่ือ
ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558
อยูที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับ
ที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทย
ป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย
เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง

แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปราม การปองกันการทุจริต
ไมวาจะเปนการเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน การทุจริต (United Nations
Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองคกร ตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางย่ิง
คณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทําใหการทุจริต
เปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐาน
ความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับ
การชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนอง และพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย
ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชัน่เปนเรื่องปกติที่ยอมรับได  ซึ่งนับไดวาเปนปญหา
ที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกบัปจจยั
ทางดานการทํางานที่ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือ
ความพยายามทีไ่ดกลาวมาขางตน ไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ.2560
จนถึงป พ.ศ.2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ
รักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทดัเทยีม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือให
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ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50
ในป พ.ศ.2564

ตามที่เทศบาลนครระยองใหการสนับสนุนและเสริมสรางใหเยาวชนและประชาชนมีคุณลักษณะพึงประสงค
เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนไปตามอํานาจหนาที่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13)พ.ศ.2552หนาที่ของเทศบาล มาตรา 50 (1) รักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชน รวมถึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลนครระยอง พ.ศ.2559 – 2563 ยุทธศาสตรที่ 7
ดานการเสริมสรางสังคมคนดี และสังคมแหงการมีสวนรวม วัตถุประสงค ขอ (7.2) เสริมสรางใหเยาวชนและประชาชน
มีคุณลักษณะพึงประสงค เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง เพ่ือเปนการสนับสนุน
และสนองตอบ นโยบายดังกลาวขางตน งานกิจการเด็กและเยาวชน ฝายสงเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม กองการศึกษา
เทศบาลนครระยอง จึงกําหนดจัดทําโครงการสรางความโปรงใสเพ่ือยกระดับการปฏิบัติงาน ขึ้น
3.วัตถุประสงค

4.1 เพ่ือยกระดับจิตสํานึกความรับผิดชอบในผลประโยชนของกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง
4.2 เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมในการบริหารราชการของกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง เปนไป

ตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4.3 เพ่ือยกระดับแผนงาน ระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบตัิราชการ ใหมี

ประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต และประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
4.เปาหมาย/ผลผลิต

- บุคลากรกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง จํานวน 40 คน
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ

เทศบาลนครระยอง
6.วิธีดําเนินการ

โครงการสรางความโปรงใสเพ่ือยกระดบัการปฏิบตัิงาน
- ประชาสมัพันธโครงการฯ
- รบัลงทะเบียนผูทีเ่ขารวมกจิกรรมและผูที่เกี่ยวของ
- ดาํเนนิการจัดกิจกรรม
- สรปุผลการจัดกิจกรรม

7.ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนกุมภาพันธ 2561

8.งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ จํานวน 30,000 บาท

9.ผูรับผิดชอบ
งานกิจการเด็กและเยาวชน ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม กองการศกึษา

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
10.1 จํานวนผูเขารวมโครงการทุกคน
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
10.2 จํานวนบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม
ผลลัพธ
10.3 บุคลากรในกองการศึกษามีจิตสํานึกความรับผิดชอบในผลประโยชนขององคกร
10.4 บุคลากรในกองการศึกษามีบทบาทการมีสวนรวมในการบริหารราชการ เปนไปตามหลักบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี
10.5 องคกรไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวน ในความโปรงใสในการปฏิบัติงานราชการไดอยางมปีระสิทธิภาพ
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.2 สรางความโปรงใสในการบรหิารการเงิน งบประมาณ การจดัหาพัสด ุการใชประโยชนในทรัพยสิน

ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยางเครงครดั
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มิติที่ 2 ภารกิจตามมติิ 2.2 / 2.2.2 โครงการลําดบัที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสรางความโปรงใสดานการเงิน การคลัง และการพัสดุของเทศบาลนครระยอง

2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
พระราชกฤษฎีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รัฐบาลไดดําเนินการปฏิรูป

ระบบราชการตามนโยบายที่ประกาศกับประชาชน นอกจากเนนการบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพแลว รัฐบาลยัง
ตองการใหการบริหารเกิดความโปรงใสและตรวจสอบได เปนธรรมาภิบาล

การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่เปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกตองได
โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือเปดให
ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน และชวยทําใหการทํางานของเทศบาลนครระยองปลอดจาก
การทุจริตคอรัปชั่น
3.วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอน และแนวทางการปฏิบตัิงานดานการเงินการคลังเพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกนั
3.2 เพ่ือการพัฒนากระบวนการดานการพัสดุ และปรับปรุงระบบการจัดหาพัสดุใหเกดิประสทิธิภาพประสิทธิผล
3.3 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารดานการพัสดุใหประชาชนไดรับรูและตรวจสอบได

4.เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลนครระยอง และประชาชนภายในเขตเทศบาลนครระยอง

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลนครระยอง

6.วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคูมือ กําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงินเพ่ือใหถือเปนแนวทางปฏิบตัิ
6.2 พัฒนาแผนและกระบวนการจดัหาพัสดุ
6.3 วิเคราะหผลการจัดซื้อจดัจางและนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงการจดัซือ้จัดจางในปงบประมาณตอไป
6.4 เผยแพรขอมูลขาวสารดานการจดัซือ้จัดจาง

7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
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8.งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9.ผูรับผิดชอบ
สํานักการคลงั

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีคูมือการปฏิบตัิงานดานการเบิกจายเงิน
10.2 มีการพัฒนาระบบการจัดหาพัสดุ
10.3 มีการวเิคราะหผลการดําเนินการดานการพัสดุ
10.4 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อจดัขาง



54

2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 2 ภารกิจตามมติิ 2.2 / 2.2.3 โครงการลําดบัที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการระบบบตัรคิวในการตดิตอราชการ

2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
เทศบาลนครระยอง เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหนาที่

ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล หนาที่ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอืน่ที่
กําหนดใหเทศบาล มีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับ
หนวยงานตาง  ๆมักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมา
ขอรับบริการเปนจํานวนมาก ซึ่งเจาหนาที่ไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนองความตองการเกิดความลาชา
ไมเปนธรรม และการใหบริการไมเปนระบบมีการลัดคิว ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
ถือเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ทั้งผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการใหบริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ

เพ่ือการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใสตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายโดย
กอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกิดความจําเปน และประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ดังนั้น เทศบาลนครระยอง ไดมุงเนนที่จะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม ใหบริการโดย
จัดลําดับกอน – หลัง เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการใหบริการประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ
จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอราชการ
3.วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผูมารับบริการ
3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
3.3 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ
3.4 เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่มิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือกระทํา

การประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาที่ อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาที่
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4.เปาหมาย/ผลผลิต
การจดัทําระบบบัตรควิในการใหบริการแกประชาชน จาํนวน 2 แหง
4.1 สํานักงานเทศบาลนครระยอง

– งานทะเบียนและบตัร
- งานรบัชําระภาษี
- งานจัดเก็บคาธรรมตางๆ

4.2 คลินิกชุมชนอบอุนเทศบาลนครระยอง
- งานรกัษาพยาบาล

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลนครระยอง และคลินกิชุมชนอบอุนเทศบาลนครระยอง

6.วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําระบบบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม
6.2 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ
6.3 สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพ่ือนํามาปรับปรุง แกไข

การใหบริการอยางมีคุณภาพ
7.ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8.งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9.ผูรับผิดชอบ

สํานักปลดัเทศบาล/สํานักการคลัง/กองการแพทย/กองวิชาการและแผนงาน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 ผลผลิต
- มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับหนวยงานที่ใหบริการ
- การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาที่
10.2 ตัวชี้วัด
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให ไมนอยวารอยละ 70 ของผูมาขอรับบริการ
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียด

ที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มิติที่ 2 ภารกิจตามมติิ 2.3 / 2.3.1 โครงการลําดบัที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการลดขั้นตอนการปฏิบัตงิาน

2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมี
การรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนมากที่สุด

เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิดผลสมัฤทธิ์
ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางแทจริง เทศบาลนครระยองจึงไดจัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและอํานาจหนาที่ของเทศบาลนครระยองตามกฎหมายเปนสําคัญ
3.วัตถุประสงค

3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกใหประชาชนและเพ่ิมการรับรูเขาใจขั้นตอนการปฏิบตังิานของเจาหนาที ่สามารถ
เตรียมความพรอมในการมารับบริการ

3.2 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
4.เปาหมาย/ผลผลิต

ประชาชนที่มาติดตอราชการมีความรูความเขาใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ทําใหการรับบริการ
มีความรวดเร็ว ถูกตองตามระเบียบกฎหมายและปองกันการทุจริต
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ

เทศบาลนครระยอง
6.วิธีดําเนินการ

ทุกหนวยงาน (สํานัก/กอง) มีการปรับปรุงแผนผังแสดงเอกสารหลักฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาการรับบริการ
กระบวนงานตางๆ ใหเปนปจจุบัน โดยติดตั้งหรือแสดงในพ้ืนที่ที่ประชาชนสามารถมองเห็นไดงาย
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7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564

8.งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9.ผูรับผิดชอบ
ทุกหนวยงาน (สํานัก/กอง) ของเทศบาลนครระยอง

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ
10.2 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกบันโยบายปฏิรูประบบราชการ และปองกันปญหาการใชอํานาจ

ในทางมิชอบของเจาหนาที่
ตัวชี้วัด
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให ไมนอยวารอยละ 80 ของผูมาขอรับบริการ



58

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 2 ภารกิจตามมติิ 2.3 / 2.3.2 โครงการลําดบัที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ การมอบอํานาจอนุมตัิ อนุญาต สัง่การ เพ่ือลดขัน้ตอนการปฏิบตัิราชการ

2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็เพ่ือเปน

การชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและ
ขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู
ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกราชการ

ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา
ในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก
และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
3.วัตถุประสงค

เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลนครระยอง ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
4. เปาหมาย

คณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

เทศบาลนครระยอง
6. วิธีดําเนินการ

6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ทีไ่ดรับ

มอบหมายทราบ
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกหนวยงาน (สํานัก/กอง)

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความสะดวก

และการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
ประจักษ

2.4.1 มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มิติที่ 2 ภารกิจตามมติิ 2.4 / 2.4.1 โครงการลําดบัที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมยกยองเชิดชูพนักงาน

2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ในพิธีเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติณ คายลูกเสือ

วชิราวุธ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2512ความวา "ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครที่จะทําให
ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมืองมีความปกติสุข เรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแต
อยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดีปกครองบานเมืองและคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได"
ดังนั้นเพ่ือเปนการสงเสริมการทําความดี โดยเฉพาะการทํางานในหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ยุติธรรม จึงเปน
สิ่งที่ควรไดรับการยกยองเชิดชูใหเปนแบบอยาง

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จึงไดกําหนดกิจกรรมยกยองเชิดชูพนักงานขึ้น
3.วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือเปนการสงเสริมการทําความดี และปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตของพนักงาน
3.2 เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน/เจาหนาที่ในสังกัด

4.เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ในสังกัดสํานักการสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอมทุกคน รวม 152 คน
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
6.วิธีดําเนินการ

6.1 การนําเสนอรายละเอียด/ผลงานของบุคคลเพ่ือยกยองเชิดชูในที่ประชุม/หนาเสาธง
6.2 การเสนอรายงาน/ผลงานใหผูบังคับบัญชาทราบ

6.ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2561

8.งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9.ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการสาํนัก และผูอํานวยการสวน (สํานักการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม)

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
พนักงานมีความภาคภูมิใจในการปฏิบตัิหนาที่และที่ยอมรับของเพ่ือนรวมงานและประชาชน
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรอืตรวจสอบพบการทุจรติ
2.5.3 ดาํเนินการใหมเีจาหนาที่ที่รับผดิชอบดําเนนิการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรือ่งรองเรียน

กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีป่ฏิบัตริาชการตามอํานาจหนาทีโ่ดยมิชอบ
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มิติที่ 2 ภารกิจตามมติิ 2.5 / 2.5.3 โครงการลําดบัที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการจดัการ กรณมีีเรื่องรองเรียนกลาวหาเจาหนาที่เทศบาลนครระยองที่ปฏิบตัิราชการโดยมิชอบ

2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรฐับาลตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล
และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลนครระยอง จึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของเทศบาลนครระยอง วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดย
มิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทาง การรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน
และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขาย
ภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่
ตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย
3.วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแก ผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล
นครระยอง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดแีละตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3.2 เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส
เปนธรรม
4. กลุมเปาหมาย

ผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลนครระยอง
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ

เทศบาลนครระยอง
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6.วิธีดําเนินการ
เทศบาลนครระยอง โดยกองวิชาการและแผนงาน
1. ไดมคีําสั่งมอบหมายใหเจาหนาที่ในฝายนติิการ กองวชิาการและแผนงาน รบัผิดชอบดําเนนิการกรณี

มีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิน่ที่ปฏิบตัิหนาที่ราชการโดยมิชอบ
2. เมือ่มีเรื่องรองเรียนกลาวหาเขามาตามระเบียบสารบรรณผานการลงรบัหนังสือของกองวิชาการและ

แผนงาน และนํามาลงรับหนังสือที่ฝายนิตกิาร งานรับเรื่องราวรองทุกข
3. ฝายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน ตรวจสอบเนื้อหาเบื้องตนเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชา

ตามลําดับชั้น
3.1. เสนอใหผูทีถู่กรองเรียน/ผูเกี่ยวของชี้แจงขอเทจ็จริงเบือ้งตน
3.2. เสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของหรือหนวยงานทีร่ับผิดชอบตรวจสอบขอเท็จจริงเบือ้งตน
3.3. เสนอตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจรงิเบือ้งตน

4. นายกเทศมนตรีเห็นชอบตามทีไ่ดเสนอ
5. รายงานนายกเทศมนตรพิีจารณาผลการตรวจสอบ

5.1 นายกเทศมนตรีพิจารณาแลว ไมมีมูลใหยุติเรื่อง
5.2 นายกเทศมนตรีพิจารณาแลวมมีูลอันควรกลาวหาวากระทําผดิวนิัย

5.2.1 วนิัยไมรายแรงใหดําเนินการสอบสวนตามที่เห็นสมควร โดยมอบหมายใหบคุคลใดเปน
ผูดําเนินการสอบสวน/หรือตั้งคณะกรรมการสอบสวนวนิัยอยางไมรายแรง

5.2.2 วนิัยรายแรงตองตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยรายแรง
5.3 กรณีทุจรติตอหนาที่ใหแจงเรื่องให ป.ป.ท. หรอืป.ป.ช. ดําเนนิการตามอํานาจหนาทีต่อไป
5.4 หากเกดิความเสียหายตองตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผดิทางละเมดิของเจาหนาที่

6. รายงานผลการดําเนินการใหหนวยงานผูแจงเรื่องรองเรียน/ผูรองเรียนทราบ
6.ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ 2561 - 2564
8.งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9.ผูรับผิดชอบ

กองวชิาการและแผนงาน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

ตัวชี้วัด
รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่
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มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี

สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดใหมีศนูยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 3 ภารกิจตามมติิ 3.1 / 3.1.1 โครงการลําดบัที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลนครระยอง

2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไววาภายใต

บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมาย
กําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดู โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมโีอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับ
การดําเนินการตางๆ ของรัฐ และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล
ความโปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลนครระยองจึงไดจัดใหมีสถานที่
สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว และศูนยขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลนครระยอง
เพ่ือที่ประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมอืงได
โดยถูกตองตรงกบัความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป
3.วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา จําหนาย จายแจกตลอดจน
เผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง

3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลนครระยอง
4.เปาหมาย/ผลผลิต

4.1 ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง และประชาชนทั่วไป
4.2 ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลนครระยอง และศูนยขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลนครระยอง

(www.rayongcity.go.th)
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ

เทศบาลนครระยอง
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6.วิธีดําเนินการ
6.1 จัดระบบการจัดเก็บขอมูลของศูนยขอมูลขาวสารฯ โดยมีการจัดเก็บและจัดแสดงใน ๒ ระบบ ดังนี้

6.1.๑ ระบบแฟมเอกสาร เปนการจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจดู ณ ศูนยขอมูลขาวสารฯ
มีการจําแนกแฟมขอมูลเปน หมวด หมู และหัวเรื่อง ตามที่กฎหมายกําหนด

6.1.๒ ระบบฐานขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลนครระยอง (www.rayongcity.go.th)
โดยมีการจําแนกขอมูลเปน หมวด หมู และหัวเรื่อง เชนเดียวกับการจัดในระบบแฟมเอกสาร

6.2 การจัดทําดัชนีขอมูลขาวสาร  จําแนกตามหมวด หมูหัวเรื่อง แสดงรายละเอียดของ ชื่อขอมูลขาวสาร
หมายเลขชั้น หมายเลขแฟม เพ่ือใหงายในการคนหา

6.3 การกําหนดเจาหนาที่ผูมีอํานาจอนุญาตการใหบริการขอมูลขาวสาร
6.4 การกําหนดแนวการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการใหบริการขอมูลขาวสาร
6.5 การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายในการจัดทําสําเนาขอมูลขาวสารฯ
6.6 การรายงานผลดําเนินงานของศูนยขอมูลขาวสารฯ

7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564

8.งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9.ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผลลัพธ
- มีการจัดระบบขอมูลขาวสารที่ครบถวน เปนปจจุบัน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
ตัวชี้วัด
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให ไมนอยวารอยละ 80 ของผูมาขอรับบริการ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 3 ภารกิจตามมติิ 3.1 / 3.1.1 โครงการลําดบัที่ 2

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “การออกระเบียบขั้นตอนการปฏิบตัิการใหบริการขอมูลขาวสารเทศบาลนครระยอง”

2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไววาภายใต

บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวให
ประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด

และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส
การมสีวนรวม สามารถตรวจสอบได
3.วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติการใหบริการขอมูลขาวสารเทศบาลนคร
ระยองวาดวยขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 และประกาศเทศบาลนครระยอง เรื่อง คาธรรมเนียมการทําสําเนา
และการรับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลนครระยองขึ้น

2. เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร จําหนาย
จายแจก รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี้

3. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้
3.1 ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได
3.3 ขอมูลขาวสารอื่น
3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล

4.เปาหมาย/ผลผลิต
1. ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติการใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 ชุด
2. ประกาศเทศบาลนครระยอง เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูล

ขาวสารเทศบาลนครระยอง จํานวน 1 ฉบับ
3. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลนครระยอง

6.วิธีดําเนินการ
6.3 จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมลูขาวสาร เสนอตอผูบริหาร

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
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7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564

8.งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9.ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารที่ครบถวน มีประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
2. ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารทางราชการไดสะดวก และรวดเร็ว
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 3 ภารกิจตามมติิ 3.1 / 3.1.1 โครงการลําดบัที่ 3

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540”

2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดกําหนดหนาที่ใหหนวยงานของรัฐ ตองปฏิบัติอยู

หลายประการ เชน หนาทีด่ําเนินการเพ่ือเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนตามที่กฎหมายกําหนดในการจัดหาขอมูล
ขาวสารใหประชาชนที่ขอเปนการเฉพาะราย หนาที่ตองแจงใหผูขอขอมูลขาวสารของราชการทราบ เหตุผลที่หนวยงานมคีําสั่ง
มิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร หนาที่ที่จะไมเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล โดยปราศจากความยินยอมของเจาของขอมูล
และในเรื่องการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย นํามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28ธันวาคม พ.ศ. 2547
กําหนดใหหนวยงานของรัฐนําขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคาและสอบราคา รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อ
จัดจางในรอบเดอืนเผยแพรทางเว็บไซดของหนวยงาน รวมทั้งการนําเรื่องความโปรงใส เรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสาร เรื่อง
การมีสวนรวมของประชาชนเปนเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพของหนวยงานสวนทองถิ่นทุกแหง

การที่ผูบริหารและเจาหนาที่ในหนวยงานตางๆ  ของรัฐไดมีความรู ความเขาใจ และถือปฏิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว และเพ่ือใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆของรัฐ
เพ่ือประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธทิางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง รวมทั้งมีสวนรวมใน
กระบวนการบริการและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ อันจะเปนการสงเสริมใหมีรัฐบาลที่บริหารบานเมืองอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส เปนไปเพ่ือประโยชนของประชาชนมากย่ิงขึ้น

ดังนั้น เพ่ือใหพนักงานเทศบาลเทศบาล พนักงานจาง มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานเปนไปตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 อยางถูกตอง และประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง ไดรูถึงสิทธิ
ของตน เทศบาลนครระยอง จึงไดจัดทํา กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” ทุกป
3.วัตถุประสงค

2.1 เพ่ือใหพนักงานเทศบาลเทศบาล พนักงานจาง และประชาชนทั่วไป มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540

2.2 เพ่ือใหพนักงานเทศบาลเทศบาล พนักงานจาง สามารถปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ไดอยางถูกตอง

2.3 เพ่ือใหประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครระยอง ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
4.เปาหมาย/ผลผลิต

พนักงานเทศบาลเทศบาล พนกังานจางสังกัดเทศบาลนครระยอง และประชาชนทัว่ไปในเขตเทศบาลนครระยอง
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5.พ้ืนท่ีดําเนินการ
เขตเทศบาลนครระยอง

6.วิธีดําเนินการ
จัดอบรมใหความรูดวยวิธีการบรรยาย

7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564

8.งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9.ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 พนักงานเทศบาลเทศบาล พนักงานจาง และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครระยอง มีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
10.2 พนักงานเทศบาลเทศบาล พนักงานจาง สามารถปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ

พ.ศ.2540 ไดอยางถูกตอง
10.3 ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ

พ.ศ.2540
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3.1.2มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ
การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 3 ภารกิจตามมติิ 3.1 / 3.1.2 โครงการลําดบัที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของเทศบาลนครระยอง

2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการบริหารงาน

ของราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถตรวจสอบได ตองมีความโปรงใส
ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน

ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมากเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการดําเนินงานผานสื่อ
การประชาสัมพันธ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จและรวดเร็วย่ิงขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือใหความรูความเขาใจไดงาย
ในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องที่ตองปูพ้ืนฐาน สรางความนาเชื่อถือ และนาสนใจใหกับ
การปฏิบัติราชการของเทศบาลนครระยอง ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของการบริหารงานราชการ
ในดานตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสรางความสัมพันธกับประชาชนตองการใหประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรู
ในภารกิจของเทศบาลนครระยอง จึงจําเปนตองพิจารณาในการเลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆ การใชสื่อเทคนิค
และวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละขั้นตอนที่ตางกันเปนสิ่งสําคัญ ทั้งนี้เพ่ือใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือ
สนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาที่ อยางโปรงใสและยุติธรรม

3.วัตถุประสงค
1. เพ่ือเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานของเทศบาลนครระยองใหประชาชนไดรับทราบ
2. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลนครระยอง

อยางถูกตองและโปรงใส
3. เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชน รวมถึงเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตาม

และตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครระยอง
4. เพ่ือใหมีระบบและกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดยมชิอบ

ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครระยอง
5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/กิจกรรม/โครงการโดดเดน ใหเปนที่ทราบกันอยางแพรหลาย
6. เพ่ือความสัมพันธที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางเทศบาลนครระยองและประชาชน
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4.เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงินการคลัง การพัสดุ

รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในดานตางๆของเทศบาลนครระยอง
4.2 ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร ไดแก ผลิตรายการโทรทัศน/เสียงตามสาย/วารสารเทศบาล/

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป/ ปายประชาสัมพันธ/แผนพับ/วีดิทัศน/face book เทศบาล/เว็บไซคเทศบาล/
รถวิ่งประชาสัมพันธ/สปอตประชาสัมพันธ/ปดประกาศที่บอรดประชาสัมพันธ เปนตน
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ

เทศบาลนครระยอง
6.วิธีดําเนินการ

จัดทําสื่อเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครระยอง สามารถแบงตามชองทาง
ไดดังนี้

6.1 สื่อเผยแพรขอมูลขาวสารผานสิ่งพิมพ (Print Media)
- วารสารเทศบาลนครระยอง
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
- ปายประชาสัมพันธ
- แผนพับ/ใบปลิว
- ปดประกาศที่บอรดประชาสัมพันธ ณ สํานักงานเทศบาลนครระยอง และบอรดประชาสัมพันธตาม

ชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
6.2 สื่อเผยแพรผานระบบฐานขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลนครระยอง

- เว็บไซคเทศบาล (www.rayongcity.go.th)
- face book เทศบาล

6.3 สื่อเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อโสตทัศน (Audio Visual Media)/สื่อโทรทัศน
- ผลิตรายการโทรทัศนฯ
- ชองรายการของเทศบาลผานสื่อเคเบิ้ลทีวี (บริษัท เน็ตเวิรค เคเบิ้ล ทีวี จํากัด)
- วีดิทัศน

6.4 เผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อวิทยุ
- เสยีงตามสาย
- รถวิ่งประชาสัมพันธ
- สปอตประชาสัมพันธงานตางๆ

6.5 สื่อเผยแพรขอมูลขาวสารผานเครือขายทางสื่อมวลชน ไดแก
- หนังสือพิมพทองถิ่น
- ชองขาวเคเบิ้ลทีวีทองถิ่น (บริษัท เน็ตเวิรค เคเบิ้ล ทีวี จํากัด)

6.6 สื่อเผยแพรขอมูลขาวสารผานชองทางอื่นๆ
- จัดทําหนังสือสงหนวยงานที่เกี่ยวของ ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธผานสื่อของหนวยงานนั้นๆ

เชน ประชาสัมพันธประกาศการจัดซื้อจัดจาง ประชาสัมพันธการรับโอนพนักงานเทศบาล เปนตน
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7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564

8.งบประมาณดําเนินการ
ปงบประมาณ 2561 จํานวน 2,520,000 บาท
ปงบประมาณ 2562 จํานวน 2,520,000 บาท
ปงบประมาณ 2563 จํานวน 2,520,000 บาท
ปงบประมาณ 2564 จํานวน 2,520,000 บาท

9.ผูรับผิดชอบ
กองวชิาการและแผนงาน

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผลลัพธ
1. ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร และเขาใจในภารกจิในการปฏิบัติงานของเทศบาลนครระยอง
2. ประชาชนไดเขามามีบทบาทการมีสวนรวมในการติดตามและตรวจสอบการการปฏิบัติราชการของ

เทศบาลนครระยอง ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด
- ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมคีวามพึงพอใจในสื่อการประชาสัมพันธ

ของเทศบาลนครระยอง ไมนอยกวารอยละ 80
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3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการมสีวนรวม
ตรวจสอบของประชาชน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 3 ภารกิจตามมติิ 3.1 / 3.1.3 โครงการลําดบัที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของเทศบาลนครระยอง

2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รัฐบาลไดดําเนินการปฏิรปู

ระบบราชการตามนโยบายที่ประกาศกับประชาชน นอกจากเนนการบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพแลว
รัฐบาลยังตองการใหการบริหารเกิดความโปรงใสและตรวจสอบได เปนธรรมาภิบาล

การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการบริหารงาน
ของราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถตรวจสอบได มีความโปรงใส
ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน

3. วัตถุประสงค
1.เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของเทศบาลใหประชาชนไดรับรู
2.เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมชิอบ

ในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมี
ความเขมแข็ง

3.เพ่ือใหมีระบบและกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดยมชิอบ
ในภาครัฐ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง และประชาชนทั่วไป

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลนครระยอง

6. วิธีดําเนินการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง จัดหา

พัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีทองถิ่น และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงินการคลัง
ผานทางเว็บไซตของเทศบาลนครระยอง และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลนครระยอง

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักการคลัง/กองวิชาการและแผนงาน

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงาน

ของเทศบาลนครระยอง ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชน
ในทองถิน่

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 3 ภารกิจตามมติิ 3.2 / 3.2.1 โครงการลําดบัที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
การจดัทํามาตรการแกไขเหตุเดอืดรอนรําคาญ

2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่ในการดูแลแกไขและระงับเหตุ

เดือดรอนรําคาญที่เกิดขึ้นในชุมชนที่เขาลักษณะที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติดังกลาว เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอ
สุขภาพอนามัยของประชาชน ดังนั้นเพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกที่ไดรับผลกระทบจากเหตุรําคาญและความรวดเร็ว
ในการแกไขปญหา และสรางความเปนธรรมใหกับผูไดรับความเดือดรอนสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงได
จัดทํามาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญขึ้น เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานใหมีความชัดเจน โปรงใส
3.วัตถุประสงค

3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากเหตุรําคาญ
3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความโปรงใสและเปนธรรม

4.เปาหมาย/ผลผลิต
มาตรการดําเนินงานแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ 1 มาตรการ

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ
เขตเทศบาลนครระยอง

6.วิธีดําเนินการ
6.1 การศึกษารายละเอียดขอกฎหมาย/เทศบัญญัติ
6.2 การจัดทํามาตรการ
6.3 การประกาศและเผยแพรมาตรการใหประชาชนรับทราบ

7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564

8.งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9.ผูรับผิดชอบ
ฝายบริการสิ่งแวดลอม สวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนไดรับความเปนธรรมจากแกไขปญหาเหตุเดือดรอนรําคาญ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 3 ภารกิจตามมติิ 3.2 / 3.2.1 โครงการลําดบัที่ 2

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลนครระยอง

ทบทวน และเพ่ิมเติม
2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ไดกําหนด
บทบาทภารกิจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนหนวยปฏิบัติรองรับภารกิจตามนโยบายการกระจายอํานาจจาก
สวนกลาง ทั้งการกระจายงานของทบวง กรมตาง  ๆลงมาสูทองถิ่น การกระจายงบประมาณใหทองถิ่นบริหารจัดการเพ่ือแกไข
พัฒนาทองถิ่นดวยตนเอง ตัดสินใจในกิจการทองถิ่นโดยใหอิสระแกทองถิ่นในการปกครองตนเอง รวมถึง พ.ร.บ.เทศบาล
พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 หนาที่ของเทศบาล มาตรา 50 กลาวถึงการปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึง
การมสีวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

กระทรวงมหาดไทยในฐานะผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดประกาศใชระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยระเบียบดังกลาวมสีาระสาํคญั
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่พัฒนาทองถิ่นและจัดทําแผนพัฒนาของตนเอง เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดทิศทาง
การพัฒนาและเพ่ือมุงไปสูสภาพการณที่ตองการในอนาคต โดยสามารถจดัสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมปีระสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุด แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป หมายถึง แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนด วิสัยทัศน
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน
อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่อง
และเปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
หมวด 3 การจัดทําแผนพัฒนา ขอ 18 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป กรณีเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ใหจัดทําหรือทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมกอนปงบประมาณถัดไป
และขอ 22 เพ่ือประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปได
โดยใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น (2) คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบรหิารทองถิ่น
(3)ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิน่สีป่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง โดยใหดําเนินการตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ รย0023.3/ว 4377 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
แจงแนวทางการจัดทําประชุมประชาคมทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหดําเนินการตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 หรือดําเนินการการประชุมประชาคม
ทองถิ่นตามรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งการจัดทําประชุมประชาคมทองถิ่นใหดําเนินการภายใตหลักประชารัฐ โดยกระบวนการ
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มีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่ในการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยขอใหบูรณาการหนวยงานตางๆ ในพ้ืนที่ในลักษณะประชารัฐ เพ่ือนําปญหาความตองการที่ไดจากการประชาคม
ทองถิ่นไปเปนขอมูลในการดําเนินการของหนวยงานตางๆ เพ่ือไมใหเกิดความซ้ําซอนในการทํางาน

ดังนั้น แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป จึงเปนเครื่องมือสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนา การนําปญหาความตองการของทองถิ่น
มาพิจารณา และวิเคราะหปญหา  การจดัลําดับความสําคัญของปญหา โดยคํานึงถึงผลกระทบที่ประชาชนสวนใหญไดรับ
และตรงตามความตองการของประชาชน รวมทั้งนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ซึ่งจะชวยใหการกําหนดแผนงาน/
โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีทิศทางที่สอดคลองกันและสนองตอบปญหาความตองการของประชาชนไดอยางแทจรงิ
นอกจากนี้ยังเปนการบริหารงบประมาณที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
3.วัตถุประสงค

๑. เพ่ือใหมีแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ทบทวนประจําป และเพ่ิมเติม เปนเครื่องมือทางการบริหารและกรอบแนวทางในการ
ดําเนินงานของเทศบาลนครระยอง โดยมุงไปสูการแกไขปญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่น

๒. เพ่ือใหประชาชน และทุกภาคสวนที่มีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนา และเปนกรอบ
แนวทางในการดําเนินงานขับเคลื่อนวิสัยทัศนขององคกรไปสูความสําเร็จ
4.เปาหมาย/ผลผลิต

๑. คณะผูบรหิารเทศบาลนครระยอง และสมาชกิสภาเทศบาลนครระยอง
2. ประธานชุมชนทุกชมุชน (กรรมการชุมชน)
3. สวนราชการ รัฐวิสาหกจิ ผูแทนกลุมตางๆ และประชาชนในพ้ืนที่
4. พนกังานเทศบาล และเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบตัิหนาที่

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลนครระยอง

6.วิธีดําเนินการ
1. จัดทําหนังสือเชิญกลุมเปาหมาย
2. แจงประสานขอความรวมมือจากประธานชุมชนทุกชมุชน ประชาสัมพันธโครงการฯ
3. จัดประชุมประชาคมทองถิ่น (การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ) ระดมความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา เสนอปญหาความตองการ รวมหาแนวทางการแกไขปญหา เสนอแนะแนวทางตางๆ
เพ่ือรวบรวมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลนครระยอง

4. ประเมินผลโครงการ
7.ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 (4 ป)
8.งบประมาณดําเนินการ

ปงบประมาณ 2561  252,500.- บาท
ปงบประมาณ 2562 300,000.- บาท
ปงบประมาณ 2563  350,000.- บาท
ปงบประมาณ 2564  200,000.- บาท
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9.ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลนครระยอง ทบทวนประจําปและเพ่ิมเติม มี

ประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง และใชเปนกรอบในการบริหารงานของ
เทศบาลนครระยอง ภายใตการบริหารงาน โดยใชหลักธรรมาภิบาล

10.2 สามารถรับทราบ ความตองการ สภาพปญหาของชุมชน ระดมความคิดพรอมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก
หลายฝาย ลําดับความสําคัญ และนําขอสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาล
นครระยอง

ตัวชี้วัด
จํานวนผูเขารวมประชมุตามประกาศสดัสวนประชาคมระดบันคร โดยรวมตองไมนอยกวารอยละ 20
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3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรยีน/รองทุกขไดโดยสะดวก
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มิติที่ 3 ภารกิจตามมติิ 3.2 / 3.2.2 โครงการลําดบัที่ 1
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

การดําเนนิงานศนูยรบัเรื่องราวรองทุกขของเทศบาลนครระยอง
2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ

เทศบาลนครระยอง เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการบริการประชาชน
ในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง
โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเรว็ และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน เทศบาลนครระยอง จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/
รองทุกข จากประชาชนทีไ่ดรับความเดือดรอนตางๆ
3.วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ
นํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป

3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏิบัติ
3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลนครระยองกับประชาชนในพ้ืนที่
3.4 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค

ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ
4.เปาหมาย/ผลผลิต

ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนไดเสีย
ที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบ
การแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ

เทศบาลนครระยอง
6.วิธีดําเนินการ

5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน
5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ
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7.ระยะเวลาดําเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/

รองเรียน ดังนี้
6.1 เขียนคํารองตางๆ สํานักงานเทศบาลนครระยอง
6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 038-620111 ทางโทรสารหมายเลข 038-870091
6.3 ทางเว็บไซตเทศบาลนครระยอง (www.rayongcity.go.th)
6.4 face book เทศบาล
6.4 ทางไปรษณีย

8.งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9.ผูรับผิดชอบ
ทุกหนวยงาน (สํานัก/กอง)

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
10.2 การปฏิบตัิหนาที่ราชการถกูตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกบัทุกฝาย
10.3 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวมใน

การสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของ
เทศบาลนครระยอง

10.4 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน
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3.2.3 มีรายงานหรอืแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรบัเรื่อง
ระยะเวลาและผลการดําเนนิการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 3 ภารกิจตามมติิ 3.2 / 3.2.3 โครงการลําดบัที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรยีน/รองทุกขรบัทราบ

2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุกครั้ง

จะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเทจ็จริง ขอกฎหมาย
ที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรอง
รับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน
3.วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต
3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏิบัติ
3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชน

รวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ
4.เปาหมาย/ผลผลิต

ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ

เทศบาลนครระยอง
6.วิธีดําเนินการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ
7.ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ 2561 – 2564
8.งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9.ผูรับผิดชอบ

ทุกหนวยงาน (สํานัก/กอง)
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย
10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข



81

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.1 ดําเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมในการจดัทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 3 ภารกิจตามมติิ 3.3 / 3.3.1 โครงการลําดบัที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การแตงตั้งผูแทนประชาคมทองถิน่เปนคณะกรรมการจดัทําแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง”

2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1

องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 องคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 1) คณะกรรมการ-
พัฒนาทองถิ่น 2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ โดยกําหนดใหมีองคกรและโครงสรางของ
องคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ

ดังนั้น เพ่ือใหเทศบาลนครระยอง ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองคกรในการจัดทํา
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
จึงแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง ขึ้น
3.วัตถุประสงค

1. เพ่ือแตงตั้งผูแทนประชาคมทองถิ่นเปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง และ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง

2. เพ่ือสงเสริมใหประชาคมทองถิ่นเปนตัวแทนของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง เขามามีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลนครระยอง

3. เพ่ือใหกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลนครระยองเปนไปดวยความเรยีบรอย สามารถ
ดําเนินการตามระเบียบไดอยางถูกตอง
4.เปาหมาย/ผลผลิต

ผูแทนประชาคมทองถิ่นในเขตเทศบาลนครระยอง ไดรับการคัดเลือก
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ

เทศบาลนครระยอง
6.วิธีดําเนินการ

1. จัดประชุมประชาคม เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคม เปนคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง
2. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมสนับสนุนฯ/คณะกรรมการพัฒนาฯ ที่ประกอบดวยผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ไดรับ

การคัดเลือกเปนคณะกรรมการฯ เสนอผูบริหารลงนาม แลวจัดทําหนังสือสงแจงเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการฯ ทั้ง 2 ชุด
7.ระยะเวลาดําเนินการ

ดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป
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8.งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9.ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เทศบาลนครระยอง มีคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ที่ประกอบดวยผูแทนประชาคมทองถิ่น

รวมเปนคณะกรรมการและดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง เพ่ือพิจารณา
ใหความเห็นชอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการตามภารกจิ
หนาที่ของเทศบาลนครระยอง
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3.3.3 ดําเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมนิผลการปฏิบตังิาน
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มิติที่ 3 ภารกิจตามมติิ 3.3 / 3.3.3 โครงการลําดบัที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครระยอง”

2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2548 หมวด 6

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ประกอบดวย 1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาคัดเลือกจํานวนสามคน 2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก
จํานวนสองคน 3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน4) หัวหนาสวนการบริหารทีค่ัดเลือก
กันเองจํานวนสองคน 5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 1) กําหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 3) รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอ
สภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา
ไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป

เทศบาลนครระยอง จึงไดแตงตั้งผูแทนประชาคมทองถ่ินเขารวมเปนคณะกรรมติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครระยอง เพ่ือสงเสริมใหประชาคมทองถิ่นเปนตัวแทนของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง เขามามสีวนรวม
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครระยอง
และเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลนครระยอง
3.วัตถุประสงค

1. เพ่ือแตงตั้งผูแทนประชาคมทองถิ่นเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง
2. เพ่ือสงเสริมใหประชาคมทองถิ่นเปนตัวแทนของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง เขามามีสวนรวม

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครระยอง
และเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลนครระยอง

3. เพ่ือใหกระบวนการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง เปนไปดวยความเรียบรอย สามารถ
ดําเนินการตามระเบียบไดอยางถูกตอง
4.เปาหมาย/ผลผลิต

ผูแทนประชาคมทองถิน่ในเขตเทศบาล ที่ไดรบัการคัดเลือก
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ

เทศบาลนครระยอง
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6.วิธีดําเนินการ
1. จัดประชุมประชาคม เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคม เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลนครระยอง
2. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง ที่ประกอบดวยผูแทน

ประชาคมทองถิ่นที่ไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการ เสนอผูบริหารลงนาม แลวจัดทําหนังสือสงแจงเรื่องการแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง
7.ระยะเวลาดําเนินการ

ดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป
8.งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9.ผูรับผิดชอบ

กองวิชาการและแผนงาน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

เทศบาลนครระยอง มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง ทีป่ระกอบดวย
ผูแทนประชาคมทองถิ่น รวมเปนคณะกรรมการและมีสวนรวมในการพิจารณาติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครระยอง และดําเนินการจัดประชุม เพ่ือกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
และดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พรอมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น และสรางการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น
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มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิน่
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด

4.1.1 มีการจดัทําและรายงานการจดัทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากบัดแูล
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มิติที่ 4 ภารกิจตามมติิ 4.1 / 4.1.1 โครงการลําดบัที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจดัทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป

2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลนครระยอง

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและ
ลดความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดยผูบริหารสามารถ
นําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของ
การดําเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทํา
แผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
จะทําใหการปฏิบัติงานของเทศบาลนครระยอง เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ
3.วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544

3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ  ทางดานการบัญชี และดานอื่น  ๆทีเ่กี่ยวของ
3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มตคิณะรัฐมนตรี

และนโยบายที่กําหนด
3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม

4.เปาหมาย/ผลผลิต
สํานัก/กอง 8 หนวยงาน และโรงเรียนในสังกดัของเทศบาลนครระยอง

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลนครระยอง

6.วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับ

โดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ
ความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ
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6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้ง
การบริหารงานดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสินและการใชทรัพยากรทกุประเภท
วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด
เพ่ือใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7.ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8.งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9.ผูรับผิดชอบ

งานตรวจสอบภายใน สํานกัปลัดเทศบาล
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง
10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน/โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ที่มีอยูอยางคุมคา

ประหยัด
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 4 ภารกิจตามมติิ 4.1 / 4.1.1 โครงการลําดบัที่ 2

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการวางระบบการจดัทําแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน

2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. 2544

ใหหนวยงานของราชการสวนทองถิ่นกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในเพ่ือใหหนวยรบัตรวจมแีนวทางในการจดัระบบ
การควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือใหการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
มีประสิทธิภาพสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงไดกําหนดกิจกรรมการวางระบบการจัดทําแผนและรายงานผล
การควบคุมภายในขึ้น เพ่ือติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระหวางปฏิบัติงานและการประเมินผลอยางตอเนื่อง
เพ่ือใหทราบจุดออนตางๆ ของหนวยงานที่เกิดขึ้นและนําปญหาอุปสรรคมาปรับปรุงแกไขตอไป
3.วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือใหมีระบบการควบคมุภายในมีมาตรฐานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. ๒๕๔๔

๓.๒ เพ่ือสามารถชวยใหการควบคุมภายในของหนวยงานมีประสิทธิภาพและปองกันโอกาสในการเกิดทุจริต
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากเหตุรําคาญ
4.เปาหมาย/ผลผลิต

ระบบการควบคุมภายในจํานวน 1 ระบบสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ

ภายในหนวยงานสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
6.วิธีดําเนินการ

6.1 การจัดทําคําสั่งแตงตั้ง/ปรับปรุงคณะกรรมการการควบคุมภายใน
6.2 การจัดทํามาตรการ/ระบบควบคุมภายใน
6.3 การติดตามประเมินผลและรายงานผูบังคับบัญชา

7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564

8.งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9.ผูรับผิดชอบ
ฝายบริการสิ่งแวดลอม สวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนไดรับความเปนธรรมจากแกไขปญหาเหตุเดือดรอนรําคาญ



88

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 4 ภารกิจตามมติิ 4.1 / 4.1.1 โครงการลําดบัที่ 3

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
การจดัทํารายงานการควบคมุภายในของเทศบาลนครระยอง

2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลนครระยองจึงไดมีการจัดทํา
และรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป
3.วัตถุประสงค

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาลนครระยอง
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน ตามกําหนด
4.เปาหมาย/ผลผลิต

สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลนครระยอง (สํานัก/กอง)
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ

เทศบาลนครระยอง
6.วิธีดําเนินการ

1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน

องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทํา

รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผู
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
7.ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8.งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
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9.ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 4 ภารกิจตามมติิ 4.1 / 4.1.2 โครงการลําดบัที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน

2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปน

ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ในอดีต
ที่ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรือ่งๆ ไป
ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่
การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการกําหนดไว ซึ่งไม
ครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผล
การดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดาน
และสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่และ
มอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว
การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ

เทศบาลนครระยองพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายใน ใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของเทศบาลนครระยอง ขึ้น
3.วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดาน
การเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น

3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ

3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
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4.เปาหมาย/ผลผลิต
เพ่ือใหการควบคุมภายในของเทศบาลนครระยอง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

ในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงาน
และการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ

เทศบาลนครระยอง
6.วิธีดําเนินการ

6.1 รวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุง หรือ
บริหารความเสี่ยง

6.2 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
7.ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8.งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9.ผูรับผิดชอบ

กองวิชาการและแผนงาน
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศกัยภาพสมาชิกสภาทองถิน่ใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัตหินาที่

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มิติที่ 4 ภารกิจตามมติิ 4.3 / 4.3.1 โครงการลําดบัที่ 1

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชกิสภาทองถิ่น

2.หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญย่ิงตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวยเหตุผล

ดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมทีจ่ะรับภารกิจและการจัดบริการ
ใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางย่ิง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่เทศบาลนครระยอง
ไดดําเนินการเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะดานการปกครองสวนทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบขอกฎหมายตาง  ๆที่เกี่ยวของกับทองถิ่นดวย เพ่ือพัฒนาตนเอง
และสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ดังนั้น เทศบาลนครระยอง จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานอยูเสมอ
เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถิ่น ใหทองถิ่นมีความเจริญกาวหนา
3.วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจในการทํางานตาม
บทบาทและอํานาจหนาที่

3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย
3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตอง

4.เปาหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง จํานวน 24 คน

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ
ทั้งในเทศบาลนครระยอง และหนวยงานที่จดัฝกอบรม

6.วิธีดําเนินการ
6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในเทศบาลนครระยองและหนวยงาน

ภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสงสมาชิกสภา

ทองถิ่นเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานที่รับผิดชอบ
6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา โดยผาน

นายกเทศมนตรีนครระยอง
6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และรายงานเสนอ

นายกเทศมนตรีนครระยอง ทราบ
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7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2562

8.งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9.ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด เทศบาลนครระยอง

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
10.2 สมาชิกสภาทองถิ่นไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
ตัวชี้วัด
จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นของเทศบาลนครระยอง จํานวน 24 ราย ไดรับการฝกอบรม
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