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    ส่วนที่ ๑ 

 

       บทน ำ 
 

 

สภาพทั่วไป 
ลักษณะท่ีตั้ง/อาณาเขต 
     เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลท่าเยี่ยม    อ าเภอโชคชัย 

จังหวัดนครราชสีมา     อยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอโชคชัย    มีระยะทางจากท่ีว่าการอ าเภอโชคชัยถึงส านักงาน
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   ประมาณ  ๑๒   กิโลเมตร    และระยะทางจากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาถึงส านักงาน
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร มีถนนสายหลักคือ ถนนสายสีคิ้ว-เดชอุดม (หมายเลข ๒๔) และถนน
สายนาครราชสีมา - ครบุรี (หมายเลข ๒๒๔)   มีพ้ืนที่ประมาณ ๑๐๓ ตารางกิโลเมตร 

 

อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ  มีเขตติดต่อกับต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อกับต าบลแหลมทอง  ต าบลหนองหัวแรต  และต าบลหนองไม้ไผ่ อ าเภอ 

หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต้  มีเขตติดต่อกับต าบลทุ่งอรุณ   อ าเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันตก  มีเขตติดต่อกับต าบลกระโทก  และต าบลโชคชัย  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
          สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มสลับกับเป็นเนินสูง  

 

ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพโดยทั่วไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม ดังนี้ 
                    ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์   ซึ่งจะพัด
เอามวลอากาศเย็นและแห้งแล้งเข้ามา ท าให้ประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง  
  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  ซึ่งจะพัด
เอามวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้ามา ท าให้มีฝนตกในช่วงดังกล่าว 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๑) แหล่งน้ าธรรมชาติ  ซึ่งมีล าน้ ามูลเป็นล าน้ าสายหลัก แยกล าคลองสาขาได้แก่ ล าคลองหว้า  ล าคลองมะกอก 

ล าคลองบง  ล าคลองมะเดื่อ ล าคลองยาง ล าคลองหุบไผ่ ล าคลองหางราก 
๒) ป่าไมม้ีป่าห้วยหุบไผ่ เนื้อท่ีประมาณ ๕๐๐ ไร่ อยู่ในเขตเขาเตียนและเขาตุ๊กปุ๊ก 

 
 
 

อาชีพประชากร 
ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ ๙๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยท านาเป็นหลักทั้งนาปีและนาปรัง  ส าหรับที่

ดอนจะปลูกพืชไร่  มันส าปะหลัง  อ้อย ข้าวโพด    อาศัยน้ าฝนและจากแหล่งธรรมชาติและการชลประทาน      และ
ประชากรอีกร้อยละ ๑๐ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขายและรับราชการ   
 

เขตการปกครอง 
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เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอโชคชัย  ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วน

ต าบลเป็นเทศบาลต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเยี่ยม   อ าเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  เป็นเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐    ส านักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๐ 
หมู่ที่ ๔ ต าบลท่าเยี่ยม      อ าเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา   มีพ้ืนที่ประมาณ ๑๐๓ ตารางกิโลเมตร  แบ่งการ
ปกครองเป็น ๑ ต าบล ๑๖ หมู่บ้าน  และแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น ๒ เขตเลือกตั้ง 
  

ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 จ านวนประชากร เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  มีจ านวนครัวเรือน ๔,๙๖๒  ครัวเรือน  เป็นประชากรชาย ๕,๔๘๘    
คน  และหญิง   ๕,๕๓๘  คน  รวมทั้งหมด  ๑๑,๐๒๖   คน        (ข้อมูล ณ  วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 
   

๑.การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการ
ทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร โดยประเมินโอกาสของการทุจริตที่เกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการ
กระท าทุจิต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและสิทธิผลหรือไม่ 
ซ่ึงการทุจริตในระดับท้องถิ่นมีปัจจัยมาจากการกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการ
การกระจายอ านาจจะมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ชองรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการในพ้ืนที่โดย
ไม่ต้องรอจากส่วนกลางเพียงฝ่ายเดียวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ  แต่ในทางปฏิบัติกลับท าให้มี
แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน โดยลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น      อาจจ าแนกเป็น   ๗   ประเภท ดังนี้ 

๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลย
ชอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพและลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก

ภาคส่วนต่าง 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 
 
 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่

พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดังสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ้งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมนิยม ท าให้คนในปัจจุบัน
มุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นแรงจูงให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 
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๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ

ทุจริตในเชิงนโนบายทีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้ 

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ 
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม ”รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือ
ว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็น
ว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
 
 
 
 
 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

            ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔)  ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ 
และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ ประกอบกับค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 
๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้
ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ้งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบเกิดขึ้นได้  

 ดังนั้น เพ่ือการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตด้วยการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องตามคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะ ที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  โดยได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล
ต าบลท่าเยี่ยมต่อไป   
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๓.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 

๑) เพ่ือแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
๒) เพ่ือสร้างจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

และส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
๓) เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๔) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๕) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาล

ต าบลท่าเยี่ยม 
๖) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติข้าราชการของเทศบาล

ต าบลท่าเยี่ยม 
 

๔.เป้าหมาย 
 

      ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
      ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 
     ๓) โครงการ/กิจกรรม/ มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
    ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่ประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบจน
เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

๕.ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 

     ๑) เป็นกลไกและเครื่องมือที่ส าคัญในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดข้ึนในองค์กร ส่งผลให้การบริหารงานมีความ
โปร่งใส 
     ๒)  ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความพ่ึงพอใจ และศรัทธาของประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
     ๓)  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส 
เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
     ๔)  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ส่งผลถึงระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(ITAS) ด้วย 
     ๕) จัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และลดปัญหาการทุจริตได้ 
     ๖) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
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       ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

มิต ิ
ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๑.การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

๑.๑ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น
และฝ่าย
ประจ าของ
องค์กร      
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

 
๑.๒ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนใน

๑.โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรม 
๒.โครงการเสริมสร้างวินัย
คุณธรรมจริยธรรมและป้องกัน
การทุจริตในการปฏิบัติงาน 
๓.โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
๔.มาตรการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต 
๕.กิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรของเทศบาลต าบลท่า
เยี่ยม 
 
๑.โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิต 
ประจ าวันแก่ประชาชน 
๒.โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบ

๕0,0๐๐ 
 

๕0,000 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

  
๕๐,๐๐๐ 

 
 

๕0,๐๐๐ 
 

๕0,000 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

  
๕๐,๐๐๐ 

 
 

๕0,๐๐๐ 
 

๕0,000 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 
 ๕๐,๐๐๐ 
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ท้องถิ่น 
 

ประชาชน 
๓.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ 
๔.โครงการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือ
อนุรักษ์ดินและน  า 
๕.โครงการฝึกอบรมอาชีพการ
ท าดอกไม้จันทน์ 
๖.โครงการฝึกอบรมการแปรรูป
อาหาร 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
    มิต ิ
 

 
ภารกิจ 
ตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 

(บาท 

งบ 
ประมาณ 

(บาท 
๑.การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

๑.๓ การ
สร้างจิตส า 
นึกและความ
ตระหนักแก่
เด็กและ
เยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.โครงการส่งเสริมวินัยในเด็ก
ปฐมวัย 
๒.โครงการธรรมศึกษาในเด็ก
ปฐมวัย 
๓.โครงการจัดงานวันเด็กแห่ง 
ชาติ 
๔.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด 
๕.โครงการพัฒนาหลักสูตร “โต
ไปไม่โกง” 
๖.โครงการครอบครัวจิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 

- 
 
- 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

  ๓๐๐,๐๐๐ 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
- 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
- 
 
- 
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มิติที่ ๑ รวม     จ านวน  ๑๗ โครงการ     ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๒.การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อป้อง 
กันการ
ทุจริต 

๒.๑ แสดงเจต 
จ านงทางการ 
เมืองในการต่อ 
ต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 
 
๒.๒ มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.กิจกรรมประกาศเจตจ านงในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
     
 
 
 
๑.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๒.กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 
๓.กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
๔.กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าว 
สารด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้
สาธารณะชนทราบ 
๕.กิจกรรมการจัดท าคู่มืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนในการใชบ้ริการ
ราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

      - 
 
      - 
 
     - 
 
 
    - 
 
 
    - 

 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 

     - 
 
- 
 

      - 
 
 
     - 
 
 
     - 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

      - 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ 
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งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๒.การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อป้อง 
กันการ
ทุจริต 

๒.๓ มาตรการ
ใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็น 
ไปตามหลัก 
การบริหาร
กิจการบ้าน 
เมืองที่ดี 
 
 
 
๒.๔ การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประ 
จักษ์ 
 
 
 
 
 
 

๑. กิจกรรมการลดขัน้ตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการประชาชน 
๒. มาตรการการมอบอ านาจ อนุมัติ 
อนุญาต การสั่งการ เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
๑. กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติ
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ 
 ๒. กิจกรรมยกย่องและเชิดชู
เกียรตผิู้เสียสละเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ 
๓.กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติ 
ผู้ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

     - 
 

 
 

 
 

 
 
 

      - 
 
 

      - 
 
 
      - 

- 
 

      - 
 

 
 
 
 
 
 
 

      - 
 
 
      - 
 
 
      - 

 
 
 
 

- 
 

      - 
 
 
 
 
 
 
 
 

      - 
 
 
      - 
 
 
      - 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๒.การ
บริหาร

๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณี

๑.มาตรการ “จัดท าขอ้ตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 

- 
 

- 
 

- 
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ราชการ
เพื่อป้อง 
กันการ
ทุจริต 

ได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.มาตรการการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจ 
สอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม
๓.มาตรการในการแต่งตั้งผู้รับผิด 
ชอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์กรณี
เจ้าหน้าทีทุ่จริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 

      - 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      - 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      - 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 2 รวม      จ านวน 14  โครงการ - - -  

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๓.การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการ
มีส่วน
ร่วมของ

๓.๑ จัดให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 
ใช่องทางที่
เป็นการ     
อ านวยความ

๑.มาตรการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลต าบลท่า
เยี่ยม 
๒.กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุและทรัพย์สินของเทศบาล

- 
 
 

      - 
 
 

- 
 
 

      - 
 
 

- 
 
 

      - 
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ภาคประ 
ชาชน 

สะดวกแก่
ประชาชน 
ได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ 
การปฏิบัติ
ราชการตาม
อ านาจหน้าที่
ของเทศบาล
ได้ทุกขั้นตอน 
 
 

๓.๒ การรับ
ฟังความคิด 
เห็นและตอบ 
สนองเรื่องร้อง 
เรียน/ร้อง
ทุกข์ของประ 
ชาชน 
 
 
 
 

ต าบลท่าเยี่ยม 
๓.โครงการจัดท าวารสารสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.โครงการจัดเวทีประชาคม 
(จัดท าแผนชุมชน) 
๒.กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ร้องทุกข์
ร้องเรียนเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

 
 
      - 
 
      - 
 
        

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๒ หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 
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๓.การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการ
มีส่วน
ร่วมของ
ภาคประ 
ชาชน 

๓.๒ การรับ
ฟังความคิด 
เห็นและตอบ 
สนองเรื่องร้อง 
เรียน/ร้อง
ทุกข์ของประ 
ชาชน 
 
 
 
 
๓.๓ การส่ง 
เสริมให้ประ 
ชาชนมีส่วน
ร่วมบริหาร
กิจการของ
เทศบาล 

๓.มาตราก าหนดช่องทางร้องเรียน
ร้องทุกข์และขั้นตอน/กระบวน 
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
๔.มาตรการการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๕.กิจกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้
ร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
๑.มาตรการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
๒.มาตรการแต่งตั้งตัวแทนภาค
ประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ
ตรวจรับการจ้าง 
๓.มาตรการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

- 
 
 
     - 
 
 
      - 
 

 
 

    
      - 

 
 

      - 
 
 
     - 

- 
 
 
      - 
 
 
       - 
 

 
 

      
       - 

 
 

      - 
 
 
- 

- 
 

 
      - 
 
 
      - 
 

 
 

       
     - 

 
 

     - 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 3 รวม       จ านวน  ๑๑  โครงการ      -     - -  

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี 
๒๕๖๔ 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 

๔.การเสริม ๔.๑ มีการจัด ๑. มาตรการจัดท ารายงานการ - - -  
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สร้างและ
ปรับปรุง 
กล ไกใน
การการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภาย 
ในตามท่ีคณะ   
กรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดิน
ก าหนด 
 
 
๔.๒ การสนับ 
สนุนให้ภาค
ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจ 
สอบการ
ปฏิบัติหรือ
การบริหาร
ราชการตาม
ช่องทางที่
สามารถ     
ด าเนินการได้ 

ควบคุมภายใน 
๒. กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
๑.มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าว 
สารแผนอัตราก าลังและแผน 
พัฒนาบุคลากร 
๒.กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณให้
สาธารณะได้รับทราบ 
๓.กิจกรรมการจัดหาคณะกรรม 
การจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน 
 

 
      - 

 
 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      - 

 
 
 

 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
      - 

 
 

 
 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๔.การเสริม 
สร้างและ
ปรับปรุง
กลไกในการ
การตรวจ 

๔.๓ การส่ง 
เสริมบทบาท
การตรวจสอบ
ของสภาท้อง 
ถิ่น 

๑.กิจกรรมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น 
๒.กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
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ส่วนที่ ๓ 
                           รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 
 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต   

๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแกบุ่คลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาทอ้งถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการเข้าข่ายคุณธรรมจริยธรรม  
๒. หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสงบสุขและยัง่ยืน ตลอดจนสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์นั้นรากฐานทีส่ าคัญคือการพัฒนาประชาชนในประเทศทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ“เจ้าหนาที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะ 
แก่ประชาชนในการใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์  สุจริต  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ  ดังที่ 

สอบการ
ปฏิบัติราช 
การของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
๔.๔ เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน
(Community)
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
๑.กิจกรรมเฝ้าระวังการ
คอรร์ัปชั่นโดยภาคประชาชน 
๒.กิจกรรมการติดป้ายประชา 
สัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
๓.มาตรการสร้างครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริต 
 

 
 
- 
 
 
 
- 
 

     - 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
- 
 

      - 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 4 รวม   จ านวน    ๑๐  โครงการ  - - -  
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คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑  มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม 
คุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที ่๔ การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ 
ข้าราชการได้ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ตระหนักเห็น
ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพ่ือตระหนักในการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงานดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการเข้าข่ายคุณธรรมจริยธรรมนี้ขึ้น 

  

๓. วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคุณธรรมจริยธรรม เขา้ใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อม

น าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติราชการ   
๒.เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมใน

การเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีและประเทศชาติ  
 

 ๔. เป้าหมาย   
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
 

 ๕. สถานทีด่ าเนินการ     
            เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมหรือใกล้เคียง  

 

๖. วิธีด าเนินการ   
๑.จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติด าเนินการ 
๒.ด าเนินการตามโครงการ 
๓.สรุปโครงการและรายงานผล 

 

๗. ระยะเวลา   
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)  

 

๘. งบประมาณ   
    - ๕๐,๐๐๐  บาท 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ   
      กองการศึกษา   เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
๑.พนักงาน เจ้าหน้าที ่มีคุณธรรมจริยธรรม เขา้ใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและในการปฏิบัติงาน   
๒.พนักงาน เจ้าหนาที่ ไดร้ับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการสร้าง

สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์     สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ    รู้จักการให้และเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม   

๓.ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ปัญหาการทุจริตลดลง 
 
ล ำดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงกำร : โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
2. หลักกำรและเหตุผล  
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    ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔)  
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ ประกอบกับ
ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้
ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ้งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบเกิดขึ้นได้ 
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมจึงตระหนักถึงความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต และได้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องตามคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะ ที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล
ต าบลท่าเยี่ยมต่อไป   
 

3. วัตถุประสงค์ 
๑ เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและการปฏิบัติราชการที่สุจริตโปร่งใสปราศจากการทุจริตของคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
           ๒ เพ่ือเสริมสร้างให้คณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลท่า
เยี่ยม มีจิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มี
คุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  
             

๔.  เป้าหมาย 
คณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

                         
๕. ระยะเวลา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

 

๖. วิธีการด าเนินงาน 
๑ จัดเตรียมโครงการและประสานผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
๒ ประสานวิทยากรบรรยายเพ่ือให้ความรู้ผู้เข้าอบรม 
๓ บรรยายและตอบข้อซักถาม 
 

๗.งบประมาณ 
    -  ๕๐,๐๐๐  บาท 
 

๘. สถานที่ด าเนินการ 
      ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมที่เข้ารับการ

ฝึกอบรมเข้าใจระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องการและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
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           ๒.  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมปฏิบัติราชการที่
สุจริตโปร่งใสปราศจากการทุจริต 

 
 

ล าดับที่ ๓  
๑.ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
๒.หลักการและเหตุผล  
           การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจ าเป็นในการพัฒนาองค์กร ซึ่งการให้องค์ความรู้เพื่อส่งเสริมในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานเพิ่มเติมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น  เทศบาลต าบลท่า
เยี่ยมได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมเพ่ือให้
บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้มีความรู้เพ่ิมเติมในการน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการทั้งในด้านคุณธรรม
จริยธรรมและด้านความรู้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ประเทศชาติต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ 
๑ เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้เพิ่มเติมองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 

          ๒ เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้เรียนรู้  และเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาลและตามหลักการบริหารราชการที่ดี 
          ๓ เพ่ือพัฒนาวิสัยทัศน์ของบุคลากรของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
             

๔.  เป้าหมาย 
คณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

                         

๕. ระยะเวลา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 

๖. วิธีการด าเนินงาน 
๑ จัดเตรียมโครงการและประสานผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
๒ ประสานวิทยากรบรรยายเพ่ือให้ความรู้ผู้เข้าอบรม 
๓ บรรยายและตอบข้อซักถาม 
 

๗.งบประมาณ 
     - ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 

๘. สถานที่ด าเนินการ 
      ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้เพ่ิมเติมองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 



17 
          ๒.บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้เรียนรู้  และเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและ
ตามหลักการบริหารราชการที่ดี 
 
 
ล าดับที่ ๔ 
๑.ชื่อ : มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
๒.หลักการและเหตุผล  
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔)  ซ่ึง
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และนโยบายของรัฐบาล ข้อ ๑๐ “การส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐก าหนดให้
ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการกับพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบ
ราชการ” เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้ก าหนดมาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริตขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสร้างจิตส านักและความตระหนักให้บุคลากรในองค์กรได้ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

และจรรยาบรรณ  
๒. เพ่ือก าหนดหรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรในองค์กรเทศบาลต าบล 

ท่าเยี่ยม 
             

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
๑.ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
๒.ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

๕. ระยะเวลา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

 

๖. วิธีการด าเนินงาน 
รวบรวมข้อมูล/องค์ความรู้เพ่ือจัดท าประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและผู้บริหาร 

 

๗.งบประมาณ 
 - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๘. สถานที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
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 -มีประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

-ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

ล าดับที่ ๕ 
๑.ชื่อ : กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
๒.หลักการและเหตุผล  
        รัฐบาลได้ก าหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญและถือเป็นวาระ
แห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปสู่ภาคปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมการ ซึ่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนได้รวบรวมหลักการและแนวคิดท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐกล่าวคือเป็น
สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้
เกิดประโยชน์ส่วนตัวโดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนร่วมมีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน
หรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ด้วย เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้
จัดให้มีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
๑ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมให้เกิดความตระหนักถึง

ปัญหาการทุจริตในองค์กรภาครัฐ 
๒ เพ่ือให้มีคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการเป็นแนวทางให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์

ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
             

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากร/คูม่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
         

๕. ระยะเวลา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

 

๖. วิธีการด าเนินงาน 
-รวบรวมข้อมูล/จัดท าร่างคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
-ตรวจสอบความถูกต้อง  
-เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

-ประชาสัมพันธ์คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ 
 

๗.งบประมาณ 
 - ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

๘. สถานที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
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 -เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมมีคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

-มีการรายงานผลและข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อสาธารณชน 
 

๑.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

 

ล าดับที่ ๑  
๑.ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวันแก่ประชาชน 
๒.หลกัการและเหตุผล  

ด้วยสภาพความเป็นจริงในสังคมประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายอันก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันน ามาซึ่งความไม่เป็นธรรมในสังคมนอก  
จากนี้ยังมีประชาชนจ านวนมากที่ได้กระท าความผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์อันเป็นการเพ่ิมปริมาณคดีข้ึนสู่ศาล  
การที่จะท าให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายเท่าเทียมกันนั้นรัฐจะต้องน าความรู้ไปถึงประชาชนโดยให้
ประชาชนรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจทางกฎหมายที่จ าเป็นแก่การด ารงชีพและการ
ประกอบอาชีพในชีวิตประจ าวันซึ่งจะเป็นการลดช่องว่างทางกฎหมายและลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลได้อีกทางหนึ่ง 

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบกระจายอ านาจของรัฐที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งเขตต าบลท่าเยี่ยมประมาณ ๑๐๓ ตารางกิโลเมตรจ านวน ๑๖ หมู่บ้าน และมีประชากร
แฝงจากการมาประกอบอาชีพและพักอาศัยในเขตเทศบาลในลักษณะแบบกึ่งถาวรอีกด้วย ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ต้องท า
และอาจจัดท ากิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาลตามมาตรา ๕๐  และมาตรา ๕๑  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ โดยเฉพาะการที่ต้องให้การศึกษาอบรมให้กับประชาชนในพ้ืนที่
ตามมาตรา ๕๐ (๖)  บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม”  ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙  ซึ่งจากภารกิจและอ านาจหน้าที่
ดังกล่าว  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมจึงได้ตระหนักอย่างยิ่งถึงการให้ราษฎรในพ้ืนที่ให้ได้รับการศึกษาอบรมโดยเฉพาะการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวันและกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือประโยชน์
สุขของสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป 

 

3.วัตถุประสงค์   
๑.เพ่ือให้ประชาชนมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นในการด ารงชีวิตประจ าวันและ

กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๒.เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจากวิทยากรที่มีความรู้

ความเชี่ยวชาญโดยตรง 
๓.เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิ หน้าที่และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานทางกฎหมายได้เท่าเทียมกัน 

๔.เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิและหน้าของประชาชนให้เกิดความเป็นธรรมตามกฎหมาย 
๕.เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่ประชาชน 

 
4.เป้ำหมำย/ผลผลิต   

  - ประชาชนและผู้น าชุมชนในพื้นที่เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม    
 

๕.สถานที่ด าเนินการ   
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

 

๖.วิธีด าเนินการ  
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๑.จัดท าโครงการและประสานกับผู้บังคับบัญชา  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
๒.ประสานวิทยากรบรรยายเพ่ือให้ความรู้ผู้เข้าอบรม 
๓.บรรยายและตอบข้อซักถามโดยวิทยากร 

 

๗.ระยะเวลา   
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 

๘.งบประมาณ 
           - ๕๐,๐๐๐ บาท   

 

๙.ผู้รับผิดชอบ   
           ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

          ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นในการด ารงชีวิตประจ าวันและกฎหมาย
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตสามารถน าความรู้ทางกฎหมายที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
ล าดับที่ ๒ 
๑.ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน 
๒.หลักการและเหตุผล  
  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรงโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประ 
ชาชนเป็นส าคัญซึ่งเป็นการด าเนินการด้านบริการและเป็นการรับฟังปัญหาของประชาชนในเชิงรุกไม่ว่าเรื่องในอ านาจ
หน้าที่ที่ต้องให้บริหารประชาชนโดยตรงและการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่างๆ เช่น การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการเทศบาลเคลื่อนทีพ่บ
ประชาชนขึ้น 

 

 ๓.วัตถุประสงค์   
๑ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงาน 
๒ เพ่ือรบัฟังปัญหา แนวทางแก้ไขและความต้องการ ความคิดเห็นของประชาชนในการพ้ืนที่  
๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี  

๔.เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่ประชาชน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลลัพธ์   
ประชาชน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
 

๕. สถานทีด่ าเนินการ 
  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   
            

 ๖.วิธีด าเนินการ   
๑.จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ   
๒.ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่ายเพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่ประชาชน  
๓.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
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   ๔.ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

๗.ระยะเวลา  
           ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 

๘.งบประมาณ  
 - ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ส านักปลัดเทศบาล   

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
- จ านวนประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

 

 ล าดับที่ ๓ 
๑.ชื่อโครงการ : โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
๒.หลักการและเหตุผล  

 ด้วยปัจจุบันโลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ท าให้
อุณหภูมิโลกสูงขึ้นหรือที่เรียกว่าสภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของ
มนุษย์ ซ่ึงส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่าของมนุษย์การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากตนไม่เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซ
ออกซิเจน อีกท้ังเปน็การสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ใหเ้กิดความเหมาะสม  เพ่ือเป็นการแก้ไขปญัหาภาวะโลกรอน 
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเป็นการสร้างจิตส านึกของประชาชนในชุมชน  จึงไดจ้ัดท า
โครงการดังกล่าว เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและเป็นการรว่มถวายเป็นราช
สักการะในวโรกาสมหามงคลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยเราด้วย 

  

๓.วัตถุประสงค์   
๑ เพ่ือให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อชุมชน และเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อส่วนรวมและเห็นคุณคา่ของ

ทรัพยากรธรรมชาติสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
๒ เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะให้ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม  
๓ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ ต้นไม้ ในที่สาธารณะประโยชน์/ชุมชนหมู่บ้าน   
 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต   
ประชาชนในพ้ืนทีร่่วมกันบุคลากรของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมร่วมปลูกต้นไม้ 
  

๕.สถานทีด่ าเนินการ   
พ้ืนที่สาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าเยี่ยม 
 

๖.วิธีด าเนินงาน   
๑.จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ   
๒.ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ประชาชนและบุคลากรของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
๓.จัดเตรียมสถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้   
๔.จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไมเ้พ่ือใช้ในโครงการ 
๕.ประเมินผลโครงการและรายงานผู้บริหาร 
 

๗.ระยะเวลา   



22 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 

๘.งบประมาณ  
 - ๕๐,๐๐๐  บาท  

 

๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  ส านักปลัดเทศบาล 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
๑.ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมมีจิตส านึกและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  
๒.เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน   
 

 
ล าดับที่ ๔ 
๑.ชื่อโครงการ : โครงการปลูกหญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ า 
๒.หลักการและเหตุผล  
          การชะล้างพังทลายของดินเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่งของประเทศ  ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผิวดินถูกกัด
เซาะจากฝนที่ตกลงมาและน้ าที่ไหลบ่า  ซ่ึง “หญ้าแฝก” เป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ดินและน้ า รากของหญ้า
แฝกลึกและยาวสานกันเป็นก าแพงธรรมชาติ อันแข็งแกร่ง  แผ่กระจายลงไปในดินตรงๆ ช่วยกรองตะกอน ลดความ
แรงของน้ าที่ไหลบ่า รักษาหน้าดิน และง่ายต่อการดูแลรักษา จึงน าหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น 
      ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันการพังทลายของดิน โดยการน้อมน าแนวพระราชกด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวในการน า"หญ้าแฝก"มาใช้ในการอนุรักษ์ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดี
ขึ้น เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมจึงตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดินและน้ า 
ขึ้น  
 

๓.วัตถุประสงค์  
๑ เพ่ือให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อชุมชน และเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อส่วนร่วมและเห็นคุณคา่ของ

ทรัพยากรธรรมชาติสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
๒ เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะให้ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม  

          ๓ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกหญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ า และ
สิ่งแวดล้อม  
          
๔.เป้าหมาย  
        ประชาชนในพ้ืนทีร่ว่มกันบุคลากรของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมร่วมปลูกหญ้าแฝก 
 

๕.สถานที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่พ้ืนที่สาธารณะในเขตพ้ืนทีต่ าบลท่าเยี่ยม 

 

๖.วิธีด าเนินการ 
๑.จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ   
๒.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนและบุคลากรของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
๓.จัดเตรียมสถานที่เพ่ือปลูกหญ้าแฝก  
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๔.จัดหาหญ้าแฝกเพ่ือใช้ในโครงการ 
๕.ประเมินผลโครงการและรายงานผู้บริหาร 

 
 
 
 
 

๗.ระยะเวลา  
          ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

 

๘.งบประมาณ  
          -๓๐,๐๐๐ บาท 
 

๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ  
          ส านักปลัดเทศบาล  
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
๑.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตส านึกและและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  
๒.มีการชะลอการชะล้างการพังทลายของดินลดลงส่งผลให้สภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น  
 
 

ล าดับที่ ๕ 
๑.ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมอาชีพการท าดอกไม้จันทน์ 
๒.หลักการและเหตุผล  
 ด้วยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนและมุ่งมั่นในการต่อสู้เอาชนะ
ความยากจนของประชาชนให้หมดสิ้นไป จึงได้วางแนวนโยบายรวมทั้งก าหนดมาตรการต่างๆ ในการช่วยเหลือ
ประชาชนทุกวิถีทางที่จะเป็นการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ขยายโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่ง
จุดมุ่งหมายดังกล่าวจะเป็นการสร้างเสถียรภาพให้เกิดความเข้มแข็งกับชุมชน  ลดปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐาน ลด
อัตราการว่างงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างงานอาชีพและรายได้สู่ชุมชนตามนโยบายของรัฐ ประชาชนใน
ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้  

ดังนั้น เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม จึงได้จดัท าโครงการฝึกอาชีพ เพ่ือพัฒนาทักษะการท าดอกไม้จันทน์ให้กับกลุ่ม
ดอกไม้จันทน์ต าบลท่าเยี่ยมที่มีความรู้เบื้องต้นและรวมกลุ่มประกอบอาชีพในชุมชนแล้ว เพ่ือเป็นการส่งเสริมการมี
งานท าให้กับประชาชนในชุมชน และกลุ่มผู้น าท้องถิ่นได้ตระหนักและให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มอาชีพเพ่ือ
ส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน  ซึ่งมีผู้สนใจและตั้งใจจริงในการรวมกลุ่มการท าดอกไม้จันทน์ประกอบด้วย 
เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  ผู้สูงอายุ และกลุ่มสตรีแม่บ้าน เกิดกระบวนการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความผูกพันใน
อาชีพก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็งและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 

 

๓.วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือพัฒนาทักษะ รูปแบบการท าดอกไม้จันทน์ เกิดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ สร้างความรัก ความ

สามัคคีในชุมชน 
๒.เพ่ือส่งเสริมอาชีพของกลุ่มสมาชิกให้มีงานท าและสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิก  
๓.เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน เพิ่มทางเลือกด้านการประกอบอาชีพ 

          ๔.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 

๔.กลุ่มเป้าหมาย 



24 
           สมาชิก/ตัวแทนกลุ่มดอกไม้จันทน์ต าบลท่าเยี่ยม  

๕.สถานที่ด าเนินการ 

 หอประชุมเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

๖.วิธีด าเนินการ 
 ๑.ประชุมกลุ่มสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้อง  

๒.รับสมัครผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก 
๓.จัดตั้งคณะกรรมการ และจัดท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
๔.เสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
๕.ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  
๖.ด าเนินการฝึกอบรม 
๗.ติดตามผล 

๗.ระยะเวลา 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 

๘.งบประมาณ 
 - ๕๐,๐๐๐ บาท 
 

๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล 

 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑.จ านวนประชาชนที่มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 

๒.ประชาชนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 
          ๓.ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
ล าดับที่ ๖ 
๑.ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหาร 
๒.หลักการและเหตุผล  
 ด้วยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการแก้ไขความยากจนของประชาชนและมุ่งมั่นในการต่อสู้เอาชนะความ
ยากจนของประชาชนให้หมดสิ้นไป จึงได้วางแนวทางนโยบายรวมทั้งก าหนดมาตรการต่างๆ ในการช่วยเหลือ
ประชาชนทุกวิถีทางที่จะให้ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีห่างไกลและปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างในร่างกาย มี
สุขลักษณะด้านสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และหาแนวทางสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนได้มีสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี และเป็นการสร้างเสถียรภาพให้เกิดความเข้มแข็งกับชุมชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้าง
งานสร้างอาชีพและรายได้สู่ชุมชน ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวหลักปรัชญา 
“เศรษฐกิจพอเพียง”  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น  

 

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือฝึกอบรมและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และมีทักษะในการประกอบอาชีพ 

๒.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
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๔.กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้สนใจในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าเยี่ยม  

๕.สถานที่ด าเนินการ 

 หอประชุมเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

๖.วิธีด าเนินการ 
 ๑.ส ารวจความต้องการผู้สนใจเข้าร่วมอบรมอาชีพ 

๒.จัดท าและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
๓.ติดต่อวิทยากร 
๔.ด าเนินการตามโครงการ 
๕.ติดตามประเมินผล 
 

๗.ระยะเวลา 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

 

๘.งบประมาณ 
 - ๕๐,๐๐๐ บาท 
 

๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑.จ านวนประชาชนที่มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 
๒.ประชาชนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 

          ๓.ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
๑.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

ล าดับที่ ๑ 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการการส่งเสริมวินัยในเด็กปฐมวัย 
๒.หลักการและเหตุผล  
 การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยกิจกรรมหลากหลายเหมาะสมกับวัยของเด็ก เพ่ือฝึกให้เด็กกล้า
แสดงออกในด้านความเป็นผู้น า มีความม่ันใจในตนเอง กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัยของตนเอง
และการจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา มี
ความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติ 
ได้แก่ การมีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความพอเพียง เป็นต้น   ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม
ตระหนักเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมวินัยในเด็กปฐมวัยนี้ขึ้น 

 

๓.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กมีวินัยในตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
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๕.สถานที่ด าเนินการ   
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

๖.วิธีการด าเนินงาน 
 ๑.ประชุมครู/ผู้ดูแลเด็ก 
 ๒.จัดกิจกรรมหรือกิจวัตรประจ าวัน ดังนี้ 
    -กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ในตอนเช้าหน้าเสาธงชาติ สวดมนต์และนั่งสมาธิก่อนนอนกลางวันทุกวัน 
    -กิจวัตรการเข้าแถวรอคอยตามล าดับก่อนหลังเพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน 
    -ฝึกให้เด็กได้รับผิดชอบตนเอง เช่น การจัดเก็บของใช้ส่วนตัวเข้าท่ีได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย การ
รับประทานอาหารด้วยตนเองจนหมด 
    -ฝึกให้เด็กรับผิดชอบต่อส่วนรวม เช่น การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่เมื่อเลิกเล่น การราดน้ าเมื่อใช้
ห้องน้ าห้องส้วมเสร็จ การใช้น้ าตามความจ าเป็นและปิดก๊อกน้ าเมื่อเลิกใช้ 
   -ปลูกฝังการปฏิบัติตามมารยาทของสังคม เช่น การไหว้ การขอบคุณ การขอโทษ 
   -ฝึกให้เด็กท้ิงขยะลงถัง 
   -ฝึกให้เด็กดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น การปลูกต้นไม้ การไม่ท าลายต้นไม้ 
   -จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพ่ือเด็กเล็ก เช่น การใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีขนาดเหมาะสมกับเด็กจัดวางใน
ระดับสายตาเด็ก  จัดท าสัญลักษณ์ประจ าตัวเด็กเพ่ือช่วยให้เด็กหยิบใช้และจัดเก็บของเข้าที่ได้ด้วยตนเอง จัด
สภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และปลอดภัยอยู่เสมอ 
 

๗.ระยะเวลา 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

 

๘.งบประมาณ 
          -ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.ผู้รับผิดชอบ 
            กองการศึกษา  
 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     ๑.จ านวนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
     ๒.เด็กมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ เสียสละ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความพอเพียง
เหมาะสมกับวัย 
 
ล าดับที่ ๒ 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการการธรรมศึกษาในเด็กปฐมวัย 
๒.หลักการและเหตุผล  
 เด็กปฐมวัยมีอัตราการเจริญเติบโตทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสติปัญญาเป็นช่วงเวลาที่โอกาส
ทองของการเรียนรู้เปิดกว้างเต็มที่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญที่ต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการสั่งสอนอบรม 
เสริมสร้างวินัย ซึ่งถ้าเด็กปฐมวัยไม่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ในช่วงวัยที่เหมาะสมผ่านช่วงเวลาที่ดีท่ีสุดของการเรียนรู้
เรื่องนั้นๆ ไปแล้ว การพัฒนาในภายหลังจะท าได้ค่อนข้างยาก เด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า ๘ ปี เป็นวัยที่จะรับกฎเกณฑ์และ
มาตรฐานทางจริยธรรมจากบิดามารดา และครู ในช่วงปฐมวัยนี้จึงถือได้ว่าเป็นระยะเวลาที่ส าคัญท่ีสุดในการอบรม
กล่อมเกลาและปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดี ครู/ผู้ดูแลเด็ก ผู้อบรมเลี้ยงดูเด็ก และผู้ปกครองถือเป็นต้นแบบและท าหน้าที่
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ขัดเกลาด้านคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามท่ีก าหนด โดยมุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาเหมาะสมตามพัฒนาการแห่งวัย และอย่างเต็มศักยภาพ การวางรากฐาน
ที่ดีให้กับเด็กปฐมวัยจึงเท่ากับเป็นการเตรียมสร้างพลเมืองที่ดีมีคุณภาพให้กับประเทศชาติ ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมตระหนักเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการธรรมศึกษาในเด็กปฐมวัยนี้ขึ้น 
 

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม ได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
 ๒.เพ่ือให้เด็กปฏิบัติตนตามหลักค าสอนอย่างง่ายๆ ได้ เช่น มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเมตตากรุณา 
ความกตัญญูกตเวที มีวินัย มีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือแบ่งปัน ประหยัด มีมารยาท ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม 
 ๓.เพ่ือให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการสืบสานพุทธศาสนา 
 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  

      

๕.สถานที่ด าเนินการ   
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

๖.วิธีการด าเนินงาน 
 ๑.ประชุมครู/ผู้ดูแลเด็ก 
          ๒.จัดกิจกรรมและสอนให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมศึกษาในเด็กปฐมวัย เช่น การสวดมนต์ไหว้พระ การ
นั่งสมาธิทุกวัน 
 ๓.นิมนต์พระสงฆ์มาสอนธรรมศึกษาอย่างง่ายๆ ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนละ ๑ ครั้ง  
 ๔.ทุกวันพระ ครูและเด็กใส่ชุดขาว/เสื้อขาว 
 

๗.ระยะเวลา 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 

๘.งบประมาณ 
          -ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.ผู้รับผิดชอบ 
            กองการศึกษา  
 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     ๑.จ านวนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
     ๒.เด็กได้รับการปลูกฝังจิตส านึกให้มีคุณธรรมจริยธรรม ได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

    ๓.เด็กปฏิบัติตนตามหลักค าสอนอย่างง่ายๆ ได้ เช่น มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเมตตากรุณา ความ
กตัญญูกตเวที มีวินัย มีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือแบ่งปัน ประหยัด มีมารยาท ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม 

    ๔.เด็กได้มีส่วนร่วมในการสืบสานพุทธศาสนา 
 
ล าดับที่ ๓ 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
๒.หลักการและเหตุผล 
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  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖   มาตรา ๕๐  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบล    
มีหน้าทีต่้องท าในเขตเทศบาลตาม ข้อ ๗  ก าหนดว่า “ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ”  
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมจึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กข้ึนโดยความร่วมมือกับโรงเรียนในพ้ืนที่ ผู้น าชุมชน ผู้ปกครองและ
ประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือจัดกิจกรรมให้เด็กในท้องถิ่นได้แสดงออกและมีส่วนร่วมกับชุมชน  ประกอบกับเป็นการ 
ส่งเสริมให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความภูมิใจในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้รับการส่งเสริมจินตนาการ  มี
ความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะตามวัย และได้มีการฝึกทักษะพัฒนาการทั้ง ๔  ด้าน
จากประสบการณ์ตรง 
 

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน อย่างเหมาะสมตามวัย 
 ๒.  เพ่ือให้เด็กและเยาวชน พัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถ  มีจินตนาการ  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  
 ๓.  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนทักษะทางวิชาการ ในการแสดงความรู้ความสามารถของเด็ก 
 ๔.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม ตามความรู้
ความสามารถของตนเองอย่างเหมาะสม  และมีส่วนร่วมกับชุมชนมากขึ้น 
 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็ก  เยาวชน  ผู้ปกครองเด็ก  ผู้น าชุมชน องค์กรภาครัฐ/เอกชน และประชาชนทั่วไปในต าบลท่าเยี่ยม  

      

๕.สถานที่ด าเนินการ   
  ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

๖.วิธีการด าเนินงาน 
 ๑.ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือหารือแนวทางการจัดท าโครงการ 
 ๒.ประสานความร่วมมือในชุมชน  โรงเรียนในพ้ืนที่  ผู้น าหมู่บ้าน  และผู้น าท้องถิ่น 
 ๓.เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
          ๔.มอบหมายงานให้คณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการ 
 ๕.ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยเสียงตามสาย รถยนต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยุสื่อสาร
ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  และส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๖.ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ  
 ๗.สรุปผลการด าเนินงาน 
 

๗.ระยะเวลา 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 

๘.งบประมาณ 
          - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 

๙.ผู้รับผิดชอบ 
            กองการศึกษา  
 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     ๑.จ านวนเด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วม 
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     ๒.เด็กและเยาวชนได้รับทักษะ ความรู้ ในการอยู่ร่วมกันในสังคม   
 
ล าดับที่ ๔ 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
๒.หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖   มาตรา ๕๐  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่
ต้องท าในเขตเทศบาล ข้อ ๗ “ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ” และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา 
๑๖ บัญญัติว่า “ให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา”  เพ่ือส่งเสริมการรู้รักสามัคคี   ของเด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้น าท้องถิ่น  อีกท้ังยังส่งเสริม
การออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬา  เพ่ือให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขึ้น  
เพ่ือใช้กีฬาเป็นสื่อในการสร้างเสริมความสามัคคีของชุมชนตลอดจนส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนได้ออก
ก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาและห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในต าบลท่าเยี่ยม 

 
 

3.วัตถุประสงค์ 
          ๑.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้น าท้องถิ่นให้ออกก าลังกายและฝึกฝนทักษะด้าน  การเล่นกีฬา 
          ๒.เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี ระหว่างหมู่บ้าน และต าบลภายในเขตต าบลท่าเยี่ยม 
          ๓.เพ่ือให้เด็ก  เยาวชน  ประชาชนและผู้น าท้องถิ่นได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
          ๔.เพ่ือใช้กีฬาเป็นสื่อในการป้องกันยาเสพติดในท้องถิ่น 

 
 

๔.เป้าหมาย 
       เด็ก  เยาวชนและประชาชนในเขตต าบลท่าเยี่ยม  จ านวน  ๑๖  หมู่บ้าน  
 

๕.สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

 

๖.วิธีด าเนินการ 
 ๑.ประชุมปรึกษาหารือแนวทางและรูปแบบการจัดท าโครงการ 
 ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน/ก าหนดฝ่ายบริหารจัดการและงบประมาณ 
          ๓.เสนอโครงการเพื่อพิจารณา 

๔.ประกาศและประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ                
๕.รับสมัครทีมกีฬา/จัดโปรแกรมการจัดการแข่งขัน 

          ๖.ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาตามแผนงานโครงการ    
          ๗.สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

๗.ระยะเวลา 
          ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 

๘.งบประมาณ 
          -  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  
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๙.ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา  

 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.เด็ก  เยาวชน  ประชาชนและผู้น าท้องถิ่นได้ออกก าลังกาย และฝึกฝนทักษะด้านการกีฬา 
 ๒.เด็ก เยาวชน ประชาชน  และผู้น าท้องถิ่นได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
 ๓.เกิดความสามัคคีระหว่างหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในต าบลท่าเยี่ยม  
 ๔.เยาวชน  และประชาชนในท้องถิ่นใช้กีฬาเป็นเครื่องจูงใจให้ห่างไกลยาเสพติด 
 
ล าดับที่ ๕ 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาหลักสูตร “โตไปไม่โกง” 
๒.หลักการและเหตุผล 
   ในปัจจุบันการทุจริตเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาสะท้อนวิกฤตการณ์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดี
และรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และการโกงทุกรูปแบบโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประกอบ
กับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 
๑๖ ก าหนดว่า “ให้องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การ
สังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่บัญญัติต้องให้มีการพัฒนาคนไทยให้เป็น
คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตร “โตไปไม่โกง” 
ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างค่านิยมที่ถูกต้องอันจะเป็นรากฐานส าคัญให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั้นแต่ต้นในการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชน
รักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มี
จิตสาธารณะและมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตนเองในการ
กระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชนส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

 

๓.วัตถุประสงค์ 
          ๑.เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังเด็ก และเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต  
          ๒.เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ 
          ๓.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชนส่วนตนเพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
           
 
 
 
 
 

๔.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
-เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
เชิงคุณภาพ 
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-เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูกผิด ชั่วด ีสามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไป

ปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
 

๕.สถานที่ด าเนินการ 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

 

๖.วิธีด าเนินการ 
 ๑.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
          ๓.ด าเนินการตามโครงการ   
          ๔.สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
 

๗.ระยะเวลา 
          ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 

๘.งบประมาณ 
          - ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา  

 

๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
 ๒.เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
 ๓.เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
 
ล าดับที่ ๖ 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการครอบครัวจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ 
๒.หลักการและเหตุผล 
 จิตอาสา คือผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ เช่น ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยก าลังกาย แรงสมอง ซ่ึงเป็น
การเสียสละสิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลาเพ่ือเผื่อแผ่ให้กับส่วนรวม อีกทั งยังช่วยลด “อัตตา”หรือความเป็นตัวเป็นตน
ของตนเองลงได้บ้าง การปลูกจิตส านึกด้านจิตอาสาคือ การปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม เป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมภายในให้บุคคลรู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือในการท ากิจกรรมที่
เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ นแล้วในสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์
ประโยชน์สุขของคนในสังคมร่วมกัน  ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมตระหนักเห็นความส าคัญดังกล่าว 
จึงได้จัดท าโครงการครอบครัวจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์นี้ขึ้น 
 

๓.วัตถุประสงค์ 
เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้เด็กและครอบครัวมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม บ าเพ็ญตนให้เป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

           

๔.เป้าหมาย 

ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

 

๕.สถานที่ด าเนินการ 
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   เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

๖.วิธีด าเนินการ 
 ๑.ประชุมครู/ผู้ดูแลเด็ก 
 ๒.พูดคุยกับเด็กและผู้ปกครอง อธิบายให้เห็นความส าคัญของการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
          ๓.เด็กและผู้ปกครองร่วมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม เช่น ท าความสะอาดรอบๆ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ท าความสะอาดรอบส านักงานเทศบาลฯ  วัด เป็นต้น  
          ๔.เด็กและครูร่วมกันสรุปผลการท ากิจกรรมตามโครงการ 
 

๗.ระยะเวลา 
          ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 

๘.งบประมาณ 
          - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา  

 

๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กและครอบครัวมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 
 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต   
          ๒.๑  แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
 
ล าดับที่ ๑ 
๑.ชื่อ : กิจกรรมประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
๒.หลักการและเหตุผล   

ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจ้ัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓  เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ซึ่งมุง่สู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดร้ับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หนว่ยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปา้หมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๕๐  ในปี พ.ศ.๒๕๖๔  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้น
ไดน้ั้นการบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหนาที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เปน็อยู่ในปัจจุบัน ไมใ่ช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดก้ าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
ออกเปน็ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
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ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอ านาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู้ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นเป็นเรื่อง
ส าคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ต่างไปจากหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น
ประกอบกับมีปจัจัยทั้งภายนอกและภายในที่บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม  ซื่อสัตย์สุจริตของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการส่วนท้องถิ่นในการเปิดช่องโอกาสหรือความเปน็ไปได้สูงที่จะใช้อ านาจไปในทางที่มิชอบได้  

ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หรือหลักธรรมาภิบาลให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตภายใน
องค์กรทีต่นเองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ให้ครอบคลุมพ้ืนทีต่่อไป     

 

๓.วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมด้วยการจัดท า
แผนปอ้งกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  

 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต   
๑.ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑  ฉบับ    
๒.มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน   
๓.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  ๔  ปี  

 
 

๕.สถานทีด่ าเนินการ   
  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
  

๖.วิธีด าเนินการ   
๑.ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
๒.ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ   
๓.จัดตั้งคณะท างาน   
๔.ประชุมคณะท างาน  
๕.จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
๖.ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
๗.ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
๘.รายงานผลการด าเนินงาน 
  

๗.ระยะเวลาด าเนินการ   
    ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

๘.บประมาณ   
-  ไม่ใช้งบประมาณ 
  

๙.ผู้รับผิดชอบ    
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ส านักปลัดเทศบาล 
 

๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลผลิต   - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร      
            - มีการประกาศเจตจ านงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน  
             -มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ๔ ปี   
 ผลลัพธ์   - การบริหารราชการของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ 
             บุคลากรเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้    
             - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   
   

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  

ล าดับที่ ๑ 
๑.ชื่อ : กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
๒.หลักการและเหตุผล   
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร    
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซ่ึง
เรื่องการพิจารณาความดีความชอบ หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารงาน
บุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับ 
บัญชาต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได ้ และเป็นธรรมในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเทศบาลต าบล      
ท่าเยี่ยมเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้มีกิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนนี้ขึ้น 
 

๓.วัตถุประสงค์   
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
  

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต   
พนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
 

๕.สถานทีด่ าเนินการ   
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

๖.วิธีด าเนินการ   
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมโดย

แต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ   

๒.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เป็นเลขานุการ   

๓.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมเพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ   

๔.คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น 
เงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   
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๕.คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมพิจารณาทบทวนผลการ 

พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานเทศบาล โดยใช้หลักเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  

 

๗.ระยะเวลา   
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

๘.งบประมาณ   
ไม่ใช้งบประมาณ  
 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ    
ส านักปลัดเทศบาล 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้  
 

ล าดับที่ ๒ 
๑.ชื่อ : กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  
๒.หลักการและเหตุผล   

ด้วยพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์รและ
ประชาชน  ซ่ึงการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและปัจจัยส าคัญในการ
พัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบการท างานได้ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีซ่ึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น เพ่ือเป็นการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ 
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมจึงได้จัดให้มีกิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลนี้ขึ้น  

 

๓.วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล   
๒.เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
๓.เพ่ือเป็นการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล   
๔.เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเกง่ 

เขา้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต   
           มีการจัดท ากิจกรรมด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล  
  

๕.สถานที่ด าเนินการ   
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

๖.วิธีด าเนินการ   
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๑.ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลใน เรื่อง การบรรจุ แต่งตั้ง โอน(ย้าย) การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อน

เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  

๒.น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล   
๓.ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล  

    ๔. ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล   
๕.สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
  

๗.ระยะเวลา   
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

๘.งบประมาณ   
- ไมใ่ช้งบประมาณ  
 

๑๐.ผู้รับผิดชอบ    
ส านักปลัดเทศบาล  
 

๑๐. ตงัช้ีวัด/ผลลัพธ์   
  ผลผลิต   - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล     

  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล   
          ผลลัพธ์   - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล    
                       - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
                       - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหนา้ที่ได้  
 
ล าดับที่ ๓ 
๑.ชื่อ : กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
๒.หลักการและเหตุผล 

เพ่ือให้การบันทึกบัญชีและการจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมเป็นแนวทางเดียวกัน
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของเทศบาล จึงจ าเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่าย 
บัญชีของกองคลังได้จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความคุม้คา่และ
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนลดข้อผิดพลาดและการทุจริตในการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ซึ่งเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท ากิจกรรมดังกล่าวนี้ขึ้น 

  

๓.วัตถุประสงค์   
๑.เพ่ือให้บุคลากรที่มีหน้าที่เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่ 

เกี่ยวขอ้ง   
 ๒.เพ่ือลดข้อผิดพลาดและการทุจริตในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต   
   เจ้าหน้าที่ของกองคลัง เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
  

๕.สถานทีด่ าเนินการ   
กองคลัง  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
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๖.วิธีด าเนินการ   

จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย       
ตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้  

 

๗.ระยะเวลา   
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

๘.งบประมาณ   
- ไมใ่ช้งบประมาณ  
 

๙.ผู้รับผิดชอบ    
กองคลัง เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
๑.บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลัง มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่ 

เกี่ยวของ   
๒.ลดขอ้ผิดพลาดและทุจริตในขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
๓. เกิดความคุ้มคา่และมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ  
 

ล าดับที่ ๔ 
๑.ชื่อ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
๒.หลักการและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบกระจายอ านาจ  ซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดท าบริการสาธารณะในเขตพ้ืนที่ของตนเองและการด าเนินการจัดหารายได ้  การใช้จ่ายเงิน ซ่ึงการบริหารภารกิจ
และการจัดท าบริการสาธารณะต่างๆ ต้องเป็นไปตามทีก่ฎหมายให้อ านาจไว้  เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแกประชาชนและทางราชการในการบริหารงานจึงต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี โดยต้องค านึงถึงการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีการเปดิเผยข้อมูลขา่วสารให้ประชาชนได้รับทราบ ดังนั้น 
เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนอีกท้ังเป็นการป้องกันการทุจริตอีกทางหนึ่ง   เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมจึงตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึง
ไดจ้ัดให้มีกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างขึ้น 
  

๓.วัตถุประสงค์   
๑.เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบขอ้มูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ

เทศบาล   
๒.เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดต้ามหลักธรรมาภิบาล   
๓.เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต   
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจางของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ได้แก่ ทางเว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 

ระบบกระจายเสียงตามสายของหมู่บ้าน 

  
๕.สถานทีด่ าเนินการ   
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เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
 

๖.วิธีด าเนินการ   
๑.รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้    

- ประกาศการจัดซื้อจัดจา้ง    
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง    
- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน    
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง    
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน   

๒.น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์   
 

๗.ระยะเวลา   
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

๘.งบประมาณ 
-ไมใ่ช้งบประมาณ  
 

๙.ผู้รับผิดชอบ   
 กองคลัง  
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
๑.ประชาชนไดเ้ขา้ถึงข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  

          ๒.การจัดหาพัสดุเป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน    
          ๓.ลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  
 

 

ล าดับที่ ๕ 
๑.ชื่อ : กิจกรรมการจัดท าคู่มืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการราชการส่วนท้องถิ่น 
๒.หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  ได้วางแนวทาง
ให้หน่วยราชการปฏิบัติว่าในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดท า
คู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ 
ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม
กับค าขอ ซึ่งจากแนวทางดังกล่าวเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการให้บริการของภาครัฐ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในข้ันตอนที่ไม่
เป็นสาระส าคัญตลอดเป็นการเปิดเผยขั้นตอนในการด าเนินการให้ประชาชนได้รับทราบและเป็นการป้องกันการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่รัฐอีกทางหนึ่ง   เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมจึงตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท า “คู่มือส าหรับ
ประชาชน” ขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ราชการต่อไป 
 

๓.วัตถุประสงค์   
๑.เพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
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๒.เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือ

หลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ  
๓.เพ่ือยกระดับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
๔.เพ่ือสร้างความโปร่งใส  ตรวจสอบได้และเป็นการป้องการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต   
ประชาชนผู้ขอบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

๕.สถานทีด่ าเนินการ   
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
 

๖.วิธีด าเนินการ   
๑.ศึกษารวบรวมข้อมูล  

 ๒.จัดท าร่างคู่มือ 
 ๓.ตรวจสอบความถูกต้อง 

๔.จัดท าคู่มืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการราชการส่วนท้องถิ่น  
๕.ประชาสัมพันธ์/แจ้งเวียนคู่มืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการราชการส่วนท้องถิ่นให้

บุคลากรในสังกัดและประชาชนทราบ 
 

๗.ระยะเวลา   
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

๘.งบประมาณ 
-ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙.ผู้รับผิดชอบ   
 ส านักปลัดเทศบาล  
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
๑.ประชาชนผู้ขอรับบริการได้รับอ านวยความสะดวกจากเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
๒.ประชาชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้

ประกอบค าขอ  
          ๓.ลดการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
 
๒.๓ มาตรการใช้ดุลพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

ล าดับที่ ๑ 
๑.ชื่อ : กิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน 
๒.หลักการและเหตุผล  
           ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ซึ่งสอดคล้องกับพระรชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ ได้ก าหนดเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลด
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ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท า
กิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน 
 

 ๓.วัตถุประสงค์   
๑.เพ่ือการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกมากยิ่งข้ึน 
๒.เพ่ือใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นและเป็นภาระของหน่วยงาน

และประชาชนผู้มาขอรับบริการ   
๓.เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต   
 ประชาชนผู้มาขอรับบริการ 
 

๕.สถานทีด่ าเนินการ   
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
 

๖.วิธีด าเนินการ   
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   
๒.ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
๓.จัดท าป้าย แผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ  

    

๗.ระยะเวลา  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

๘.งบประมาณ   
-ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙.ผู้รับผิดชอบ  
ส่วนราชการของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ๑.ประชาชนผู้ขอรับบริการได้รับความพึงพอใจและความสะดวกในการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
๒.ลดการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 

 
ล าดับที่ ๒ 
๑.ชื่อ : มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
๒.หลักการและเหตุผล   

การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบเขต 
ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถใน
การที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ราชการและประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้
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ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท ามาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการขึ้น 

 

๓.วัตถุประสงค์   
เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและราชการ  
 

๔.เป้าหมาย   
นายกเทศมนตรีต าบลท่าเยี่ยม  ปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
  

๕.สถานทีด่ าเนินการ   
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
 

๖.วิธีด าเนินการ   
๑.จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณา  
๒.ด าเนินการออกค าสั่งมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
๓.แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
๔.จัดท าประกาศให้ประชาชนทราบ 
  

๗.ระยะเวลา   
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

๘.งบประมาณ   
-ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙.ผู้รับผิดชอบ   
ส านักปลัดเทศบาล 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
๑.การบริหารราชการเกิดความคล่องตัวและรวดเร็วภายใต้กรอบระเบียบกฎหมาย 
๒.การบริหารราชการเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและราชการ 
๓.ประชาชนผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

 
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
ล าดับที่ ๑ 
๑.ชื่อ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัตริาชการ  
๒.หลักการและเหตุผล  

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคมถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญในการ
พัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนการมีคุณธรรมจริยธรรมถือว่าเป็นหลัก
ส าคัญของการท าความดีโดยเฉพาะการส่งเสริมให้บุคลากรหน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนและองค์กร  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว  จึงไดจ้ัด
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมจริยธรรมขึ้น 
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๓.วัตถุประสงค์   

๑.เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์กรที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตและมีคุณธรรมจริยธรรมที่ 
เป็นประจักษ์ 
 ๒.เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ ตลอดจนปลูกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี 
 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต   
มีการยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

๕.สถานทีด่ าเนินการ   
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   
 

๖.วิธีด าเนินการ   
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินกิจกรรม  
๒.คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกเพ่ือประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดี 
 

๗.ระยะเวลา   
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

๘.งบประมาณ   
-ไม่ใช้งบประมาณ 

  

๙.ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดเทศบาล 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
            บุคคลที่ได้รับการยอย่องเชิดชูเกียรติ 
   
ล าดับที่ ๒                     
๑.ชือ่ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้เสียสละเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
๒.หลักการและเหตุผล   
 สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแบบทุนนิยม ต้องมีความเร่งรีบแข็งขันกันในการด ารงชีพเพ่ือความอยู่รอดใน
สภาวะสังคมดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนมีความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากข้ึนแต่ก่อน เพ่ือส่งเสริมและสร้างขวัญ
ก าลังแก่บุคคลที่เสียสละเพ่ือส่วนรวมโดยการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ผู้เสียสละเพ่ือประโยชน์สาธารณะ เทศบาล
ต าบลท่าเยี่ยมจึงตระหนักเห็นความส าคัญเพ่ือปลูกกระแสให้สังคมในชุมชนให้ความส าคัญและหันมาให้ความส าคัญ
ต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวจึงได้จัดท ากิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้เสียสละเพ่ือประโยชน์สาธารณะ
ขึ้น  
 

๓.วัตถุประสงค์   
๑.เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์กรหรือประชาชนที่มีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

เป็นประจักษ์ 
 ๒.เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ ตลอดจนปลูกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี 
 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต   
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มีการยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นผู้เสียสละเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
 

๕.สถานทีด่ าเนินการ   
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   
 

๖.วิธีด าเนินการ   
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินกิจกรรม  
๒.คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกเพ่ือประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นผู้เสียสละเพ่ือ

ประโยชน์สาธารณะ 
  

๘.ระยะเวลา   
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

.งบประมาณ   
-ไม่ใช้งบประมาณ 
  

๙.ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดเทศบาล 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
            บุคคลที่ไดร้ับการยอย่องเชิดชูเกียรติทีผู่้เสียสละเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
 
 

ล าดับที่ ๓ 
๑.ชื่อ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
๒.หลักการและเหตุผล  
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสแก่พสกนิกรชาวไทยตั้งแต่
ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองให้ด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแส
โลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และการปฏิบัติ
ตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจึนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้
ด าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  และค าว่า “ความ
พอเพียง” หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควรต่อการกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้ต้องอาศัยความรอบรู้ ความ
รอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกข้ันตอน และ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุก
ระดับให้มีส านึกในคุณธรรม ความเชื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความ
เพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบเพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี    

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวเพ่ือเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นแบบอย่างในการด ารงชีพที่ดีจึงได้จัดท ายกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น 

 
 

๓.วัตถุประสงค์   
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๑.เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์กรหรือประชาชนที่ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ 

พอเพียงเป็นประจักษ์ 
 ๒.เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ ตลอดจนปลูกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี 
 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต   
มีการยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๕.สถานทีด่ าเนินการ   
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   
 

๖.วิธีด าเนินการ   
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินกิจกรรม  
๒.คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกเพ่ือประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
  

๗.ระยะเวลา   
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

๘.งบประมาณ   
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
  

๙.ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดเทศบาล 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
            บุคคลที่ได้รับการยอย่องเชิดชูเกียรติที่ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  
 

๒.๕  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 
ล าดับที่ ๑  
๑.ชื่อ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
๒.หลักการและเหตุผล  
  การทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการปฏิบัติหน้าที่ระดับบุคคลและจาก
ปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กรหรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการ
บริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่
ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าทีภ่ายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ”ขึ้น 
 

๓.วัตถุประสงค์   
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เพ่ือเป็นมาตรการให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมตามแนวทางการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี   
 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต   
บุคลากรส านักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

๕.สถานทีด่ าเนินการ    
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
 

๖.วิธีด าเนินการ   
๑.จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ  
๒.รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ   

 

๗.ระยะเวลา   
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 
๘.งบประมาณ   

- ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙.ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ   
 

ล าดับที่ ๒  
๑.ชื่อ : มาตรการการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
         ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
๒.หลักการและเหตุผล  
  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ   ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ  เนื่องจากการตรวจสอบเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานตามภารกิจ
ของเทศบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นการป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจากส านักงาน ป.ป.ช. ,ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ,
จังหวัดและอ าเภอ  อีกทั้งเทศบาลยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในโดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่
ตรวจสอบภายในโดยอิสระอันเป็นการยับยั้งการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งเทศบาล
ต าบลท่าเยี่ยมได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท ามาตรการการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมขึ้น 
  

๓.วัตถุประสงค์   
เพ่ือให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบควบคุม ดูแลการ

ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต   
            ทุกส่วนราชการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ 
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๕.สถานทีด่ าเนินการ  
  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

๖.วิธีด าเนินการ   
๑.จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
๒.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบจากหน่วยก ากับดูแล 

 

๗.ระยะเวลา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

๘.งบประมาณ  
 -ไม่ใช้งบประมาณ 
  

๙.ผู้รับผิดชอบ   
ส านักปลัดเทศบาล 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 -มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
          -มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบจากหน่วยก ากับดูแล 
 
ล าดับที่ ๓ 
๑.ชื่อ : มาตรการในการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๒.หลักการและเหตุผล  
 เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมมีนโยบายในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสและเสนอข้อคิดเห็นโดยเฉพาะการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ หรือด าเนินการยื่น
ด้วยตนเองได้โดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องจากการรับเรื่องเรียนร้องทุกข์ดังกล่าวเพ่ือให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์สามารถติดตามเรื่องที่ได้ร้องเรียนร้องทุกข์ได้เป็นระบบ เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมจึงได้ตระหนักถึง
ความส าคัญจึงได้จัดท ามาตรการในการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้น 
 

 ๓.วัตถุประสงค์   
๑.เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบด าเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๒.เพ่ือจัดให้มีมาตรการด าเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้อง  
 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต   
เจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

๕.สถานทีด่ าเนินการ   
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
 

๖.วิธีด าเนินการ   
          ผู้บริหารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
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๘.งบประมาณ 
- ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ส านักปลัดเทศบาล 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
-มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
-มีการด าเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอน ตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด 
  

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

   
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี ส่วน

ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  
 
ล าดับที่ ๑ 
๑.ชื่อ : มาตรการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
๒.หลักการและเหตุผล  
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ มาตรา ๙ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงเป็นไปตาม
หลักบริหารบ้านเมืองที่ดีในการสร้างความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบการบริหารจัดการของรัฐและเป็นการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่ง   เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึง
ไดจ้ัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมขึ้น 
 

๓.วัตถุประสงค์   
๑.เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของเทศบาล    
๒.เพ่ือเป็นช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล 
 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต   
 มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 
 

๕.สถานทีด่ าเนินการ   
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

๖.วิธีด าเนินการ   
๑.จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร  
๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   
๓.ประสานส่วนราชการจัดให้มีข้อมูลข่าวประเภทต่างๆ ตามที่ระเบียบกฎหมาย  

 

๗.ระยะเวลา   
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
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๘.งบประมาณ  

- ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๑๐.ผู้รับผิดชอบ 
            ส านักปลัดเทศบาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
๑.มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
๒.มีข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายก าหนด  

 
 
 
 
ล าดับที่ ๒  
๑.ชื่อ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
๒.หลักการและเหตุผล   

การบริหารงานราชการในปัจจุบันภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงาน
ของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ซ่ึงการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นที่ดีตอ้งเป็นการด าเนินการที่โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีและเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่ง เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาลขึ้น 

 

๓.วัตถุประสงค์   
๑.เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับทราบ  
๒.เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
๓.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ในการติดตามตรวจสอบ 
๔.เพ่ือป้องการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต   
ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
  

๕.สถานทีด่ าเนินการ   
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

๖.วิธีด าเนินการ   
           จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

๗.ระยะเวลา   
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

๘.งบประมาณ  
-ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๑๐.ผู้รับผิดชอบ 
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            กองคลัง  
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
-มีประกาศเผยแพร่ข้อมูลด้านแผนการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

          -มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ๓ 
๑.ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าวารสารสื่อประชาสัมพันธ์ 
๒.หลักการและเหตุผล 
  สังคมปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ มีเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ซ่ึงการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้
บรรลุผลส าเร็จและรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วม
รับรู้ในภารกิจของเทศบาลอันเป็นสื่อกลางระหว่างเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อ
ให้เหมาะสมเพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่
เป็นไปอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี   เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ตระหนักถึง
ความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการจัดท าวารสารสื่อประชาสัมพันธ์ขึ้น 
 

 ๓.วัตถุประสงค์   
๑.เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ  
๒.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับรู้ในภารกิจของเทศบาล   
๓.เพ่ือความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดรีะหว่างเทศบาลและประชาชน  
 

๔.เป้าหมาย   
ประชาชนโดยทั่วไป 
 

๕.สถานทีด่ าเนินการ 
            ในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
 

๖.วิธีด าเนินการ   
๑.เสนออนุมัติโครงการ   
๒.ประชุมเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ   
๓.รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าวารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน   
๕.ติดตามและประเมินผลโครงการ 
  

๗.ระยะเวลา   
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

๘.งบประมาณ 
- ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 

๙.ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดเทศบาล 
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๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
-มีเอกสารวารสาร รายงานผลงาน บทบาท ภารกิจการให้บริการต่างของเทศบาลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนทราบ  
 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
 
ล าดับที่ ๑ 
๑.ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม (จัดท าแผนชุมชน)  
๒.หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการท างาน 
รวมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวของในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดท าทบทวน 
ปรับปรุงแผน ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนและสนับสนุนให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผน
ชุมชนสู่การปฏิบัติ  ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน 
เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมรวมถึงการน้ าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของ
เทศบาลในปีถัดไป เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการจัดเวทปีระชาคมแผน
ชุมชนขึ้น 
 

 ๓.วัตถุประสงค์   
๑.เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและวางแผน

พัฒนาท้องถิ่น   
๒.เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน   
๓.เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชนน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล   
๔.เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน   
๕.เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต  
          ๑.ประชาชนในพื้นที่ 
 ๒.ผู้น าชุมชนและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  
 

๕.สถานทีด่ าเนินการ   
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

 

๖.วิธีด าเนินการ   
๑.เสนอขออนุมัติโครงการ   
๒.ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน   
๓.จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ   
๔.ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล   
๕.จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด   
๖.จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน   
๗.จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวของ   
๘.ประเมินผลการด าเนินการของโครงการ 
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๗.ระยะเวลา   
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

๘.งบประมาณ   
           -ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๑๐.ผู้รับผิดชอบ   
ส านักปลัดเทศบาล 
 

๑๐.ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
๑.มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น   
๒.ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน   
๓.ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล   
๔.ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน   
๕.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
 
  

ล าดับที่ ๒ 
  ๑.ชื่อ : กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียนเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
   ๒.หลักการและเหตุผล  

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไดบ้ัญญัติถึงการคุ้มครองให้บุคคลมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องเรียน 
ทุกขต์่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว และให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสและ
เปิดเผยในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการเข้าถึงการบริการของรัฐและการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของหน่วยงานของรัฐ  
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ร้องทุกข์เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมขึ้น 
 

 ๓.วัตถุประสงค์   
๑.เพ่ือการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้กับประชาชน  
๒.เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
 

๔.เป้าหมาย   
ประชาชนพ้ืนที่เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมและทั่วไป 
  

๕.วิธีด าเนินการ 
 ๑.จัดตั้งศูนย์ร้องทุกข์เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  

๒.มอบหมายหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
๓.มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์  
๔.ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๕.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน   

 

๖.ระยะเวลา   
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

๗.สถานที่ด าเนินการ 
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ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

๘.งบประมาณ   
- ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙.ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล  
   

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
๑.มีการจัดตั้งศูนย์ร้องทุกข์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
๒.มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่กระบาวนการขั้นตอนการร้องเรียน 

   
ล าดับที่ ๓ 
๑.ชือ่ : มาตรการก าหนดช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์และข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
๒.หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.๒๕๔๖ ได้ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติราชการโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและราชการและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้เกิดความสงบสุขและอยู่ดีมีสุขเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการบริการที่มีประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่า ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการที่ง่ายและสะดวกทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการรับเรื่องเก่ียวกับการกระท าทุจริตของเจ้าหน้าที่เป็นไป
อย่างรวดเร็ว  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้มีมาตรการก าหนดช่องทางร้องเรียนและ
ขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขึ้น 
 

3.วัตถุประสงค์   
 ๑.เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และข้อคิดเห็นจากประชาชน 

๒.เพ่ือการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้กับประชาชน  
๓.เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  

๔.เป้าหมาย   
ประชาชนพ้ืนที่เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมและทั่วไป 
  

๕.วิธีด าเนินการ  
 ๑.จัดท ากระบวนการ ขั้นตอนและช่องทางในการร้องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ของทุกข์ส่วนราชการ 

๒.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางในการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ของทุกข์ส่วนราชการ 
๖.ระยะเวลา   

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

๗.สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

 

๘.งบประมาณ   
- ไม่ใช้งบประมาณ  
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๙.ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาล  
   

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมมีช่องทางในการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
 

ล าดับที่ ๔ 
๑.ชื่อ : มาตรการการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๒.หลักการและเหตุผล 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม เป็นส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการ
ควบคุมดูแลและบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  และตามเทศบัญญัติว่าด้วยกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเทศบาล เพ่ือเป็นการ
ให้บริการประชาชนซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตลอดจนเป็นการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่ง เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้มมีาตรการ
การแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมขึ้น 
 

3.วัตถุประสงค์   
 ๑.เพ่ือเป็นช่องทางรับเรื่องเก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญของประชาชนในพ้ืนที่ 

๒.เพ่ือการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้กับประชาชน  
๓.เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
๔.เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

๔.เป้าหมาย   
ประชาชนพ้ืนที่เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมและทั่วไป  

๕.วิธีด าเนินการ  
 ๑.จัดกท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับความเดือดร้อนจากเหตุร าคาญ 

๒.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางในการรับแจ้งเรื่องและขั้นตอน/กระบวนการการด าเนินการ
เกี่ยวกับเหตุร าคาญ 
 

๖.ระยะเวลา   
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

๗.สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

๘.งบประมาณ   
- ไม่ใช้งบประมาณ  

๙.ผู้รับผิดชอบ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมมีมาตาการการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับที่ ๕  
๑.ชื่อ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ 



54 
๒.หลักการและเหตุผล 

  ตามท่ีเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้จัดตั้งศูนย์ร้องทุกข์เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมข้ึนเพ่ือให้ประชาชนสามารถเสนอ
เรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐอันเป็นการเข้าถึงการให้บริการและการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของหน่วยงานของรัฐ  
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบความโปร่งใสและเปิดเผยในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐนั้นและได้มีการ
มอบหมายหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เพ่ือให้การด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ   รวดเร็ว  และเป็นธรรม  ตลอดจน 
ด าเนินการแจ้งผลการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แก่ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในก าหนดเวลาที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตลอดจนเป็น
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่ง เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ดังกล่าวจึงได้จัดให้มกีิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม
ขึ้น 
 

๓.วัตถุประสงค์   
 ๑.เพ่ือให้ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบข้อเท็จจริงและผลการด าเนินการภายในระยะเวลาที่สมควร 

๒.เพ่ือการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้กับประชาชน  
๓.เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
 

๔.เป้าหมาย   
ประชาชนผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ 
  

๕.วิธีด าเนินการ 
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 

๖.ระยะเวลา   
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๗.สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

๘.งบประมาณ   
- ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙.ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล  
   

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
-การด าเนินการภายในระยะ ๑๕ วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันต้องมีการแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

 -มีการแจ้งผลการร้องเรียนร้องทุกข์ และช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของเทศบาล 
 

ล าดับที่ ๑   
๑.ชื่อ : มาตรการแต่งตั้งเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   
๒. หลักการและเหตุผล 
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     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ได้
ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรม 
การเพ่ือให้ประชาชนและผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมตลอดจนเป็นการด าเนินการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีในเรื่อง
ความโปร่งใสและตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ดังกล่าว จึงได้มีมาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมขึ้น 

 

๓.วัตถุประสงค์   
   เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดท าร่างแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมและแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต   
 เจ้าหน้าที่และตัวแทนประชาชนทุกภาคส่วน 
 

๕.สถานทีด่ าเนินการ   
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
  

๖.วิธีด าเนินการ   
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดยผู้แทนประชาชนมีส่วนร่วม   
๒.ประชุมแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนา  
 

๗.ระยะเวลา  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

๘.งบประมาณ   
- ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ   
ส านักปลัดเทศบาล 
   

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
มีคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

 
 

ล าดับที่ ๒ 
๑.ชื่อ : มาตรการแต่งตั้งตวัแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับการจ้าง  
๒.หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
โครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีซึ่งในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสทุกข้ันตอนและสามารถตรวจสอบได้และในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งเพ่ือให้การด าเนิน 
การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอนเป็นไปด้วยความรอบคอบเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหลักการบริหารบ้านเมือง
ที่ดีโดยเฉพาะการให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการภารกิจของเทศบาลและเป็นการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่งเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดให้มีมาตรการ
แต่งตั้งตวัแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับการจ้างขึ้น  

 

๓.วัตถุประสงค์   
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เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชนในการมีสวนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินการโครงการที่มาจากประชาชน

เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 

๔. เป้าหมาย   
ตัวแทนภาคประชาชนจากประชาคมในหมู่บ้าน  

๕.วิธีการด าเนินการ 
  - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดยผู้แทนประชาชนมีส่วนร่วม   

๖.ระยะเวลา  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

๗.สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

๘.งบประมาณ 
- ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙.ผู้รับผิดชอบ   
 กองคลัง 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
-มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับการจ้างในโครงการต่างๆ ของเทศบาลต าบล 

ท่าเยี่ยม   
 

ล าดับที่ ๓ 
๑.ชื่อ : มาตรการแต่งตั้งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
๒.หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอความ 
เห็นและแนะน าแนวทางจากที่ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเป็นการตรวจสอบของภาคประชาชนในพื้นที่ในการท างานขององค์กรปกครองส่วนอีกทางหนึ่งสอดคล้องกับหลัก 
การบริหารบ้านเมืองที่ดี เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้มีมาตรการแต่งตั้งเป็น
กรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมขึ้น 
 

๓.วัตถุประสงค์   
๑.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
๒.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นท่ี 
  

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต   
 เจ้าหน้าที่และตัวแทนประชาชน 
 

๕.สถานทีด่ าเนินการ   
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

   

๖.วิธีด าเนินการ   
- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดยผู้แทนประชาชนมีส่วนร่วม   
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๗.ระยะเวลา  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

๘.งบประมาณ   
- ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. ผู้รับผิดชอบ   
ส านักปลัดเทศบาล 
   

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
-มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
      
              

มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  

 
 

๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
  

ล าดับที่ ๑ 
๑.ชื่อ : มาตรการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล  

 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส
และตรวจสอบได้และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วน
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติทีจ่ะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย
ที่ก าหนด และเป็นการสอดคล้องตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ทีก่ าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้รายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบ ประมาณ   
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว  จึงได้มีมาตรการจัดท ารายงานการตรวจสอบภายใน
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมขึ้น 

 

๓.วัตถุประสงค์   
๑.เพ่ือให้องค์กรมกีารควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ   
๒.เพ่ือมีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการน าผลการควบคุมภายในไปใช้ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ 
 ๓.เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริต  

 
 
 
 
 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต   
ส่วนราชการทุกส่วนของเทศบาล 
 
  

๕.สถานทีด่ าเนินการ   
ส่วนราชการทุกส่วนของเทศบาล  
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๖.วิธีด าเนินการ   
-จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในและหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน   
 
 

๗.ระยะเวลาการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 
 

๘.งบประมาณ  
- ไมใ่ช้งบประมาณ  
 
 

๙.ผู้รับผิดชอบ   
หน่วยงานตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
-มีการน าผลการควบคุมภายในไปใช้ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 
-มีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ 

 
 
ล าดับที่ ๒  
๑. ชื่อ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒.หลักการและเหตุผล  
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน ซ่ึงการควบคุม
ภายในจะช่วยลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการ
ควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆว่ามีการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด และต้องมกีารประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ
หน่วยงานที่ก าหนดขึ้นด้วยเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ 
ภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้มี
กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมขึ้น 
 
 

๓.วัตถุประสงค์   
๑.เพ่ือให้มีระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
๒.เพ่ือให้เทศบาลลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีความโปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได้  
๓.เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 
 

๔.เป้าหมาย 
 -ส่วนราชการทุกส่วนของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
   
๕.วิธีด าเนินการ   

๑.แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ 
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๒.ประชุมคณะท างาน 
๓.การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในจากส่วนราชการ  
๔.รายงานผลให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 
 

๖.สถานทีด่ าเนินการ  
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

๗.ระยะเวลา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

๘.ผู้รับผิดชอบ   
หน่วยงานตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

๙.งบประมาณ  
- ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
-ส่วนราชการทุกส่วนของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
-มีการน าผลการควบคุมภายในไปใช้ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 
-มีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได ้ 
 
ล าดับที่ ๑ 
๑.ชื่อ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแผนอัตราก าลังและแผนพัฒนาบุคลากร 
๒.หลักการและเหตุผล   
 ตามท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นรอบระยะเวลา ๓ ปี เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การสรรหา การใช้การพัฒนาและการรักษาบุคลากรโดยเฉพาะการจัดท าแผนอัตราก าลังคน (Manpower planning) 
เป็นแผนงานที่ก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับด าเนินการให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานก าลัง
งานเพื่อจะได้ก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมและเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องอีกทางหนึ่ง เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ตระหนักถึง
ความส าคัญดังกล่าวจึงได้มเีปิดเผยข้อมูลข่าวสารแผนอัตราก าลังและแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม
ขึ้น 
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๓.วัตถุประสงค์   
           เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
 

๔.เป้าหมาย   
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแผนอัตราก าลังและแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
  

๕.สถานทีด่ าเนินการ 
 เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
   

๖.วิธีด าเนินการ   
๑.จัดท าการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานบุคคล 
๒.ประกาศการใช้แผนอัตราก าลังในช่องทาง 
  

๗.ระยะเวลา   
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

๘.งบประมาณ   
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
-มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
-มีประกาศการใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม                          

 

ล าดับที่ ๒ 
๑.ชื่อ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้สาธารณะได้รับทราบ  
๒.หลักการและเหตุผล  
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการและข้ันตอนต้องอยู่ในกรอบของระเบียบที่เกี่ยวข้องและต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยเฉพาะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘ เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้มีกิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้สาธารณะได้รับทราบของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมขึ้น 
 

๓.วัตถุประสงค์   
 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต   
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

๕.สถานทีด่ าเนินการ   
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม    
 

๖.วิธีด าเนินการ   
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- จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดย
เปิดเผย  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี  

- จัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเพ่ือน าเสนอผู้บริหาร 
ท้องถิ่นและประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  

 

๗.ระยะเวลา   
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 
๘.งบประมาณ  

- ไมใ่ช้งบประมาณ  
 

๙.ผู้รับผิดชอบ   
กองคลังเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 -จัดให้มีและเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการด าเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณและให้ข้อมูลให้
ประชาชนร้องขอหรือตรวจขอดูได้ 
 

ล าดับที่ ๓ 
๑.ชื่อ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  
๒.หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบกับระเบียบ กฎกระทรวง หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง  
ได้วางแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ 
จัดจ้างจากตัวแทนชุมชนเพ่ือให้ประชาชนเขามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในรูปของคณะกรรมการในการ 
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้และเป็นการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่ง เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้มี
กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชนของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมขึ้น 

 

๓.วัตถุประสงค์   
๑.เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลท่า

เยี่ยม 
๒.เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
  

๔.เป้าหมาย   
ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
 

๕.สถานทีด่ าเนินการ   
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

 

๖.วิธีด าเนินการ   
แต่งตั้งตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  

 



62 
๗.ระยะเวลา  

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

๘.งบประมาณ   
- ไมใ่ช้งบประมาณ 

  

๙.ผู้รับผิดชอบ   
 กองคลัง  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
 

 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 -มีการแต่งตั้งตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
 -มีการฝึกอบรมให้ความรู้คณะกรรมการเกี่ยวกับการพัสดุ 
 -มีการประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบและช่องทางท่ีประชาชน
เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก 
 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ ๑ 
๑.ชื่อ : กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
๒.หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหารเป็นกลไกส าคัญ
ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระใน
การด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเองและสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ
การบริหารงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ เพ่ือให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้และเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่ง  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้มีกิจกรรมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมข้ึน 
 

๓.วัตถุประสงค์   
๑.เพ่ือสร้างกลไกตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติภารกิจของฝ่ายบริหารตามอ านาจหน้าที่ 
๒.เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

๔.เป้าหมาย   
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  

๕.สถานทีด่ าเนินการ   
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

 

๖.วิธีด าเนินการ   
           ๑.จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องให้กับสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
  ๒.จัดให้สมาชิกสภาเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น 
๗.ระยะเวลา  

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘.งบประมาณ   
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- ไม่ใช้งบประมาณ  

๙.ผู้รับผิดชอบ   
 กองคลัง  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 - มีคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องให้กับสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
 - สมาชิกสภาเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น 
 
ล าดับที่ ๒ 
๑.ชื่อ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  
๒.หลักการและเหตุผล  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของ
ประชาชนในชุมชนและประเทศชาติด้วยเหตุผลดังกล่าว การพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญโดยการให้การศึกษาและฝึกอบรม
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้
ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบการ
บริหารภารกจิของฝ่ายบริหารให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เป็นประจักษ์และถือเป็นการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ได้ทางหนึ่ง เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้มี
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลทา่เยี่ยมขึ้น 
 

 ๓.วัตถุประสงค์   
๑.เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้าใจตามบทบาทและอ านาจหน้าที่   
๒.เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย   

 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต   
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   
 

๕.สถาทที่ด าเนินการ   
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  
 

๖.วิธีการด าเนินการ   
-จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องให้กับสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

๘.งบประมาณ   
- ไมใ่ช้งบประมาณ  
 
 
 
 
 

๙.ผู้รับผิดชอบ   
 ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
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 ๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

-คูม่ือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องให้กับสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
-มีการตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบการด าเนินการฝ่ายบริหาร 
-มีการตั้งกระทู้ 
 

๔.๔  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน การทุจริต  
 
ล าดับที่ ๑ 
๑.ชื่อ : กิจกรรมเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน  
๒.หลักการและเหตุผล  

      การคอรรัปชันเป็นการเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วย
กฎหมายและศีลธรรมโดยพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมหากมีการใช้ต าแหน่งหน้าที่ไป
ในทางทุจริตและประพฤติมิชอบก็ถือว่า มีการกระท าคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก 
เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลตลอดจนมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
โดยเฉพาะภาคประชาชนในชุมชนจึงเป็นเรื่องส าคัญ เพราะเป็นใกล้ตัวและเป็นการตรวจสอบตัวแทนของตนเองที่
เลือกเข้าไปท าหน้าที่รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นด้วยความสุจริตและ
โปร่งใส ตรวจสอบได้  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว  จึงได้มีกิจกรรมเฝ้าระวังการคอรรัป
ชันโดยภาคประชาชนของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมข้ึน 

 

๓.วัตถุประสงค์   
เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ 
 

๔. เป้าหมาย 
คณะกรรมการชุมชน/ตัวแทนประชาชนในชุมชน  
 

๕.สถานที่ด าเนินการ   
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

 
๖.วิธีด าเนินการ   

-จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน/ตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอรรัปชัน   
 

๗.ระยะเวลา  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

๘.งบประมาณ  
- ไมใ่ช้งบประมาณ  
 

๙.ผู้รับผิดชอบ   
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
-มีเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
-มีการเผยแพร่หลักการ แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น บอร์ด เว็บไซด์ 
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ล าดับที่ ๒ 
๑.ชื่อ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  
๒.หลักการและเหตุผล  

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมากจึงจ าเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและรวมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อน
ต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐทุกรูปแบบ เทศบาลต าบลท่า
เยี่ยมได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้มีกิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริตของเทศบาล
ต าบลท่าเยี่ยมข้ึน 
 

๓.วัตถุประสงค์   
๑.เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ   
๒.เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
 

๔.เป้าหมาย   
ประชาชนในพ้ืนที่ทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
 

๕.สถานทีด่ าเนินการ   
          เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
  

๖.วิธีด าเนินการ   
๑.ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์   
๒.ปิดประกาศประชาสัมพันธ์   
๓.มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ   

๗.ระยะเวลา  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

 

๘.งบประมาณ  
- ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙.ผู้รับผิดชอบ   
            ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
-มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

 

ล าดับที่ ๓ 
๑.ชื่อ : มาตรการการสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต  
๒.หลักการและเหตุผล  
         พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ไดก้ าหนดให้เทศบาลมีภารกิจหน้าที่ต้องด าเนินการ
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
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๒๕๔๖  และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงการมีเครือข่ายที่สนับสนุนและร่วมมือกัน
พัฒนาท้องถิ่นในการป้องกันกาทุจริตจึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะภาคประชาชนได้มีส่วนรวมในการเป็นเครือข่าย
ร่วมกับเทศบาลเพ่ือเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตคอรรัปชันในท้องถิ่นตนเอง เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ตระหนักถึง
ความส าคัญดังกล่าว จึงได้มีมาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลท่า
เยี่ยมขึ้น 
 

๓.วัตถุประสงค์   
๑.เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วม และเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น   
๒.เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วนให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต   
๓.เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาล  
 

๔.เป้าหมาย   
ทุกภาคส่วนเข้าร่วมเป็นเครอืข่ายด้านการป้องกันการทุจริตกับเทศบาล 
  

๕.สถานที่ด าเนินการ   
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

๖.วิธีด าเนินงาน   
แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชน เข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตกับ

เทศบาล   
 
 
 

๗.ระยะเวลา  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

๘.งบประมาณ  
- ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙.ผู้รับผิดชอบ   
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
  - มีเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
  
 
                                             /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 


