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บทน ำ 
 

๑.กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยประเมินโอกาสของการทุจริตที่เกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่
อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจิต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพ
และสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่  
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่างๆชองรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของ
การทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลย

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

ภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่

พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดังสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ้งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมนิยม ท าให้คนในปัจจุบัน
มุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นแรงจูงให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโนบายทีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้ 
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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 ผู้ที่มีค่านิยมท่ีผิดเห็น
ว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 

  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึน
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริต
ตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความ
ศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นเครื่องมือใช้
ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า ผลคะแนนของ
ประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี 
๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ ๓  ในประเทศเซียนรองจาก
ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย และล่าสุดพบว่า ผลคะแนนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน
จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑0๑ จาก๑๖๘ ประเทศซึ่ง สามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็น
ประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 

               แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา   ประเทศไทยได้แสดงเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามป้องกันทุจริต
ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๖ การจัดตั้ง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว๓ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มี 
แนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง  สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้าน
พ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง หรืออีกนัยหนึ่งคือ  พ้ืนฐานของอุปถัมภ์ 
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ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกันการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภค
นิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ  คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่อง
ปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยม
และวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน 
จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความ
เข้มแข็ง 
            ปัจจุบันยุทธศาสตรว์่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่๓ เริ่มจากปี พ.ศ.๒๕๖0 
จนถึงปีพ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน ทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ใน
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ๕0 ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน ต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 
การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
      ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สกัดกั้นการทุจริตนโยบาย 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
     ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 

 ดังนั้น เพ่ือให้ด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศษศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖0-
๒๕๖๔)องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้าง
ค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันเละปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจนอันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 
๓.วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
 

๑)เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒)เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่าย

บริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
๓)เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๔)เพ่ือส่งเสริมบริบทบาทการมีส่วนร่วมและตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕)เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติข้าราชการ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๔.เป้ำหมำย 
 

       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.ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
 

      ๑)ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต จาก
การฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ท างานและชีวิตประจ าวัน 
     ๒)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส 
เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
     ๓)ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ดีมีจิตส านึก
รักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความแข็งแรงในการเฝ้าระวังการทุจริต 
     ๔)สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
    ๕)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการ
ทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการ
ทุจริตเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
       ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม จึงได้จัดท าแผน/แนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2564)  ของเทศบาลต าบล     
ท่าเยี่ยม  และเพ่ือให้ทุกส่วนราชการในเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม  ความคุ้มค่า  เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ปรับปรุงระบบการ    
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม   ในการรณรงค์  และปลูก
จิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งเป็นเรื่องที่
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254๖   
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วิสัยทัศน์  

     “ยึดมั่นธรรมาภิบาล   จัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  และองค์กรที่มีคุณภาพ” 
 

พันธกิจ ( Mission ) 
               1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
               2. ส่งเสริมความสามารถในการประกอบอาชีพ 
              3. ส่งเสริมประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
              4. ส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
              5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมฯ 
  

ยุทธศำสตร์ยุทธศำสตร์ที่ 1 ที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริตกำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต  
         วัตถุประสงค์ 
          เพื่อให้บุคคลในกลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกและตระหนักในการปฎิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  สร้างจิตส านึกในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  ไม่ท าการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  รักษาประโยชน์สาธารณะ
ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 
         มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน  
      1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ในท้องถิ่น  โดยให้เน้นความส าคัญเก่ียวกับเรื่องดังต่อไปนี้   
 1.1 ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
 1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
 1.3 ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเป็นธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริต ค านึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 1.4 ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 1.5 ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด 
 1.6 ความเชื่อมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและบรรยากาศในการท างาน 
 1.7 มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ 
 1.8 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ กระตือรือร้น เต็มใจ ท างานรวดเร็วเต็มความสามารถ โดยมุ่งผลส าเร็จ
ของงาน 
 1.9 มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดี มีคุณธรรม  และซื่อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงานให้แก่กันอยู่
เสมอ 
 1.10การแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ เมื่อหน่วยงานเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติงานที่ผิดพลาด 
          1.11 การแสดงความรับผิดชอบของผู้บริหาร หากการด าเนินงานของหน่วยงานส่งผลกระทบและเกิดความ
เสียหายต่อสังคมโดยรวม 
          1.12 มีมาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ ไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
        2.สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมโดยให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่อง 
ดังต่อไปนี้ 
           2.1ก าหนด พัฒนาหรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีการประกาศใช้
อย่างจริงจัง 
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           2.2ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
        3.สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน โดยให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่อง ดังต่อไปนี้  
          3.1.มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
          3.2.มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
          3.3.เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
          3. 4.มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
           3.5.มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
           3.6.มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
           3. 7.มีการใช้แอพพลิเคชัน กฎหมายป.ป.ช. ม.100 และ 103 เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในแอพพลิเคชัน เพ่ือเกิด
ความตระหนักในการด ารงตนตามกรอบของกฎหมาย 
    4.สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
           4.1 เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
    5.สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
          5.1เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม 

5.2พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
    6.สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

6.1 ขับเคลื่อนการด าเนินงานใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 
    7.สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

7.1 น าหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.2 น าหลักสูตรโตไปไม่โกงหรือหลักสูตรอื่นที่เหมาะสมไปปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษาใน

สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.3ค่ายเยาวชนคุณธรรม 

    8.สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
8.1น าแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการ

ทุจริตส าหรับนักเรียน นักศึกษา (จัดท าโดยส านักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช.)ไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

8.2น าสาระการเรียนรู้ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ใน
หลักสูตร ปวช.2556 หมวดวิชาทักษะชีวิตกลุ่มวิชาสังคมศึกษา และ ปวส. 2557 หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ (จัดท าโดยส านักงานป.ป.ช. สอศ. และ สช.)ไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 8.3.โรงเรียนคุณธรรม 
    9.สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

9.1เครือข่ายแกนน าเยาวชนบริการสาธารณะ  
9.2เยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
                วัตถุประสงค์ 
                เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและต่อสาธารณชน  มีการก าหนดนโยบาย  มาตรการ  แผนงาน  หรือโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส  สนับสนุนงบประมาณหรือด าเนินการ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และซื่อสัตย์มากขึ้นในหน่วยงาน  
               มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 
              1. สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้าย  โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน  โดยให้ความส าคัญในเรื่องต่อไปนี้มาใช้ประกอบการ
พิจารณา 
                   1.1 ด าเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ เป็นอย่างดี 
                   1.2 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 
          1.3 การได้รับค าสั่งที่ไม่เป็นธรรม  โดยไม่มีสาเหตุอันควร 
         1.4 การได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ อย่าง
ไม่เหมาะสม 
         1.5  การรับรู้ถึงผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่ไม่เหมาะสม 
                   1.6  การรับรู้ต่อการรับเงินพิเศษ  เรี่ยไร  ขอบริจาค  หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ 
                   1.7  การเอ้ือประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการบางคนเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว 
                   1.8  ปฏิบัตหิน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม  ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อผลประโยชน์ให้กับตนเอง
และพวกพ้องหรือบุคคลอ่ืน 
                   1.9  การให้สินบน เงินพิเศษ ความบันเทิง  หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ 
    2. สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
ทางราชการ  โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย  ระเบียบ กฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  พิจารณาให้
มีเนื้อหาเพ่ือให้มีการแก้ปัญหาในเรื่องต่อไปนี้ด้วย 
          2.1  การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
           2.2  การใช้จ่ายเงินเพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตน/พวกพ้อง 
           2.3  การรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างไม่เหมาะสมหรือมากเกินความ
จ าเป็น  ผิดวัตถุประสงค์  ไม่มีประสิทธิภาพ  
          2.4 การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
          2.5 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  และน าผลการวเิคราะห์มาปรับปรุงการจัดซื้อในปีงบประมาณถัดไป 
         2.6 การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้างรายโครงการให้สาธารณชนทราบผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางอื่น ๆ 
     3. สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน  เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  โดยให้ความส าคัญในเรื่องต่อไปนี้มาพิจารณาด้วย 
  3.1 แนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

3.2 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
3.3  ปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอน เป็นมาตรฐาน ยึดหลักความถูกต้อง 
3.4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
3.5 การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
3.6 บริหารจัดการที่ยุติธรรมและตรงไปตรงมาในการให้บริการ 
3.7 ให้บริการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม 
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3.8 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
3.9 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

    4.มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย  ณ  ส านักงานเทศบาลและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
    5. มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติปฏิบัติราชการแทนหรือด าเนินการ   
อ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    6. ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มี
คุณธรรม  จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
    7. การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรณีมี
เรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 

             ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
     วัตถุประสงค์ 

                เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน และรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน  
               มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 
             1.จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการข้อเท็จจริง 

1.1มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ส านักงานเทศบาล 
1.2มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ 
1.3มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ และ

เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออ่ืนๆ 
1.4มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ call 

center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาการท าการของ
หน่วยงาน 
   2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร งบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผล การปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

2.1การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.2การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณทราบ 
2.3การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนของหน่วยงาน 
2.4ผลการประเมินการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลภาคประชาชน 

3. มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 

3.1การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับและสถานที่ให้บริการ
อย่างชัดเจน 

พิจารณาก าหนดให้มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะท าให้ประชาชนหรือผู้มารับบริการหรือผู้ส่วนได้เสีย
เกี่ยวกับระบบการร้องเรียนของหน่วยงานสามารถแบ่งเป็นประเด็นได้แก่ การตอบสนองข้อร้องเรียนช่อง 
ทางการร้องเรียนและการแจ้งผลการร้องเรียน 
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4. มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

4.1 จัดประชาคม  
4.2 สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม 
4.3 จัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต 

5. มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
5.1 การก าหนดช่องทางการร้องเรียนขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
5.2 การประกาศเผยแพร่/กระบวนการเรื่องขั้นตอนร้องเรียน 
5.3 มีวิธีการร้องเรียนที่สามารถท าได้ง่าย 
5.4 มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวกและเหมาะสม 

6. มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

6.1 การแก้ไขข้อร้องอย่างเหมาะสม 
6.2 การติดตามเรื่องร้องเรียนและระบบให้ผู้ร้องเรียนติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
6.3 การแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ

อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.4 มีมาตรการที่ต้องด าเนินการเรื่องร้องเรียนภายใน 15 วัน 
6.5 การรายงานผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียน 
6.6 รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนพร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ

เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ 
6.7 การก าหนดช่องทางการร้องเรียนการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
6.8 การก าหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 
6.9 การรายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อ-จัดจ้างให้ผู้ร้องทราบ 
6.10มีระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริต 
6.11 มีระบบการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสการทุจริต 
6.12 เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

                    พิจารณาก าหนดให้มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะท าให้ประชาชนหรือประชาคมในท้องถิ่นได้มี
โอกาสเข้ามารับทราบและมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท างบประมาณการจัดท า
กิจกรรมอ่ืนใดรวมทั้งการมีส่วนร่วมการประเมินผลการประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
7.1 แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนา 
7.2 การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
7.3 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ 
7.4 การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ 

8.  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
8.1 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ 
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9. ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฎิบัติงาน 
9.1 แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
9.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลแผนโครงการ 
9.3 การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น  

                          วัตถุประสงค์ 
                        เพ่ือให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ และมีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
            มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน  

1. มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
1.1 กลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการท างานอย่างเป็นอิสระ 
1.2 ระบบการตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง หรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2. มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการจัดท าแผนการปรับรุง

หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฎิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
2.1 มีระบบป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
2.2 มีการน าผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกัน

การทุจริต 
2.3 รับรู้ถึงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างดีออกระเบียบภายในหรือ

ค าสั่งให้ถือปฏิบัติ เรื่องการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการด าเนินโครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ 

3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน 
ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

3.1 แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล 
3.2 เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล 

4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหาร งบประมาณ การรับ- จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

4.1 จัดให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการบริหารงบประมาณ 
4.2 การจัดให้มีและการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการด าเนินโครงการและการใช้งบประมาณ ให้

ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้าและให้ข้อมูลที่ว่านี้แก่บุคคลที่ร้องขอหรือขอดู 
5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ ทั้งนั้ให้อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับ

ของกฎหมาย 
5.1 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ระเบียบ

ข้อบังคับของกฎหมาย 
5.2 ฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
5.3 ออกประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการทุกข้ันตอนให้ประชาชนได้ทราบ และตาม

ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก 



12 
 

6. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียนที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

   6.1 การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นเฉพาะหรือร่วมกับผ่ายบริหาร/
พนักงานข้าราชการท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนาศึกษาดูงานของสภาท้องถิ่น และการเสริมสร้างความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารให้เป็นตามกฎหมาย/ระเบียบเกี่ยวข้อง 

7. ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

   7.1 การให้ความรู้ความเข้าใจตามโอกาส เกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภาวิธีการตรวจสอบของสภา ไม่
ว่าจะเป็นการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การตั้ง กระทุ้ง รวมทั้งการท าความเข้าใจล่วงหน้าในข้อกฎหมาย ระเบียบ 
ค าสั่งที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ฝ่ายบริหารเสนอให้สภาพพิจารณา  ก าหนดให้มีแผน/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมแนว
ร่วมหรือการสร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วนในการปองกันการทุจริต/การเฝ้าระวังการทุจริต/การเฝ้าระวังการทุจริตใน
เขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8. ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการจริต 
   8.1 มีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตเช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ 

หรือช่องทางอ่ืนๆ 
   8.2 สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต 
9. บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
    9.1 มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต เช่น ภาคธุรกิจ

เอกชน ภาคประชาสังคม 
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ส่วนที่ 2 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ป ี

(พ.ศ. 2561-2564) 
เทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยม อ ำเภอโชคชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

มิติ 
ภำรกิจตำม

มิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปีงบประมำณ หมำย
เหตุ ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ป ี

2564 
1.การสร้าง
สังคมท่ีไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1.การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น
และฝ่าย
ประจ าของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 
 

๑.โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรม 
2.โครงการส่งเสริมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
3. จัดท าประกาศประมวล
จริยธรรมแก่บุคลากรทั้งฝ่าย
ประจ าและฝ่ายการเมือง 
4. จัดท าคู่มือจริยธรรม 
ข้อบังคับและระเบียบที่
เกี่ยวข้องประจ าตัวบุคลากร
ทุกคน  
5.กิจกรรมส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลต าบล
ท่าเยี่ยม 
6.กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรของเทศบาล 
7.โครงการเสริมสร้างความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝัง
ทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริต 
1.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ 
๒. โครงการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือ
อนุรักษ์ดินและน้ า 
3.โครงการส่งเสริมอาชีพ
ระยะสั้น 
4.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษี 
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มิติ 
ภำรกิจตำม

มิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปีงบประมำณ หมำย
เหต ุปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
1.การสร้าง
สังคมท่ีไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1.3การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
๒.โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้ 
3.โครงการเสริมสร้างทักษะ
เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์และการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น 
4. โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด 
 

300,0๐๐ 
 

15,000 
 
50,000 

 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

 

300,๐๐๐ 
 

15,000 
 
50,000 

 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 
 

 

300,๐๐๐ 
 

15,000 
 
50,000 

 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 
 

 

300,000 
 
15,000 
 
50,000 
 
 

 
 

300,000 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 1 รวม 10 โครงการ 3 มาตรการ         
1 กิจกรรม 

915,000 915,000 915,000 915,000  



16 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 

 

มิติ 
ภำรกิจตำม

มิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปีงบประมำณ หมำย
เหต ุปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
2.การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองใน
การต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหาร 
2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
1.มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 
     1.1 การออกค าสั่ง
มอบหมายของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ 
    1.2 กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน” 
    1.3 กิจกรรม “กิจกรรม
ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี” 
    1.4 กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหา
พัสดุ” 
    1.5 กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ” 
    1.6 โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-
จัดจ้าง 
   1.7 กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏบิัติ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้ 
งบ  
ประมาณ 
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มิติ 
ภำรกิจตำม

มิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปีงบประมำณ หมำย
เหต ุปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
2.การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 2.3 
มาตรการใช้
ดุลยพินิจและ
ใช้อ านาจ
หน้าที่ ให้
เป็นไปตาม
หลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
2.4การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นที่
ประจักษ์ 

   1.8 มาตรการป้องกันการ
ทุจริตและสร้างความโปร่งใส
ในการด าเนินงานทะเบียน
และบัตรประจ าตัวประชาชน 
   1.9 โครงการจ้างส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
   1.10 มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน” 
 
1. กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
    1.1 โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 
    1.2 มาตรการมอบอ านาจ
ของนายกเทศมนตรี 
    1.3 มอบอ านาจ        
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 
  1.4 มาตรการการออกค าสั่ง
มอบหมายของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
    1. ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
    2. กิจกรรมยกย่องและ
เชิดชูเกียรติหน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมของ
เทศบาล 
   3. กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 
 
 
 

30,000 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

30,000 
 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

30,000 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

30,000 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 

ไม่ใช้งบ  
ประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้ 
งบ  
ประมาณ 
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มิติ 
ภำรกิจตำม

มิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปีงบประมำณ หมำย
เหต ุปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
2.การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.5 มาตรการ
จัดการ ใน
กรณีได้ทราบ
หรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.มาตรการ “จัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ” 
    1.1 กิจกรรม “การจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล” 
    1.2 กิจกรรม ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่
ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล 
    1.3 มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ” 
    1.4 มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 
    1.5 มาตรการ 
“ด าเนินการเกีย่วกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดย
มิชอบ” 

- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้ 
งบ  
ประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 2 รวม 3 โครงการ 14 กิจกรรม     
8 มาตรการ 

30,000 30,000 30,000 30,000  



19 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

มิติ 
ภำรกิจตำม

มิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปีงบประมำณ หมำย
เหต ุปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
3.การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่
เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบ 
การปฏิบัติ
ราชการตาม
อ านาจหน้าที่
ของเทศบาล
ได้ทุกขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 การรับ
ฟังความ
คิดเห็นและ
ตอบสนอง
เรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

1. มาตรการ ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลท่าเยี่ยมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
     1.1 กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลต าบล   
ท่าเยี่ยม” 
     1.2 กิจกรรม อบรมให้
ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
2540” 
     1.3 มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” 
     1.4 กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของเทศบาล และ
การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง” 
      1.5 มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลท่าเยี่ยม” 
      1.6 โครงการจัดท าวารสาร 
1.โครงการส่งเสริมการจัดท า
แผนชุมชนต าบลท่าเยี่ยม 
2.การด าเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เทศบาล
ต าบลท่าเยี่ยม 
3.มาตรการก าหนดขั้นตอน/
กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
4.โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
พบประชาชน 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

55,000 
15,000 

 
- 
 
 
- 
 

20,000 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

55,000 
15,000 

 
- 
 
 
- 
 

20,000 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

55,000 
15,000 

 
- 
 
 
- 
 

20,000 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

55,000 
15,000 

 
- 
 
 
- 
 

20,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้ 
งบ  
ประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้
งบประ
มาณ 
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มิติ 
ภำรกิจตำม

มิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปีงบประมำณ หมำย
เหต ุปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
3.การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชาชน 

3.2 การรับ
ฟังความ
คิดเห็นและ
ตอบสนอง
เรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 
3.3 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
บริหารกิจการ
ของเทศบาล 

5. มาตรการ แก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ  ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ               
 
 
1.มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลท่าเยี่ยม 
2.ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
และประชาคมต าบลประจ าปี 
3.การส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดท าแผนชุมชน 
4.มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง 
5.กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลท่าเยี่ยม 
6.มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

- 
 
 

- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

 
- 

 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 

 
- 
 

 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
 

- 
 

 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้ 
งบ  
ประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 3 รวม 3 โครงการ 8 มาตรการ      
8 กิจกรรม 

90,000 90,000 90,000 90,000  



21 
ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง      

ส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

มิติ 
ภำรกิจตำม

มิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปีงบประมำณ หมำย
เหต ุปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
4.การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
เทศบาล
ต าบลท่า
เยี่ยม 

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดิน
ก าหนด 
 
 
 
4.2 การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือ
การบริหาร
ราชการ ตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได้ 

1. โครงการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ 2559 
2. โครงการจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 
3. กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม              
 
 
1.มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย 
2.กิจกรรมการรายงานผลการ
ใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 
4.กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบ
การรับ การจ่าย  และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของ
เทศบาลฯ 
5.กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน 
6.โครงการอบรมกรรมการ
ตรวจการจ้าง 

- 
 
 

- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

 
- 

 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 

 
- 
 

 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
 

- 
 

 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้ 
งบ  
ประมาณ 
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มิติ 
ภำรกิจตำม

มิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปีงบประมำณ หมำย
เหต ุปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
4.การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
เทศบาล
ต าบลท่า
เยี่ยม 

4.3 การ
ส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน
(Community)
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

1. โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
2. กิจกรรมการส่งเสริมและ
การพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
3. กิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ของฝ่ายบริหาร 
4. กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาเทศบาลฯ              
1.มาตรการเฝ้าระวังคอร์รัป
ชันโดยภาคประชาชน 
2.กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต 
3.มาตรการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้ 
งบ  
ประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 4 รวม 4 โครงการ 4 มาตรการ     
8 กิจกรรม 

- - - -  
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ส่วนที่ 3 
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มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมทีไ่ม่ทนต่อกำรทจุริต   

1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝำยสภำท้องถิ่น และฝำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

1.1.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ให้บังเกิด    
ประโยชน์สุขแก่ประชำชนในท้องถิ่น  
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเข้ำข่ำยคุณธรรมจริยธรรม  
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ  
  การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถกา้วพ้นทุกวิกฤตของโลกท่ีมากับ
กระแส โลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับ
การพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหนาที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติให้เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติ  คณะรัฐมนตรีใน
การประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551  มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ 
ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติ 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกท่ีดีใน
การ ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยางที่ดีแก่ประชาชน  จึงไดท้ าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหนาที่เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  มีคุณธรรมจริยธรรม  เขา้ใจหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว และใน
การปฏิบัติราชการ   

3.2 เพ่ือให้พนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ  เกิดความส านึก ร่วมในการ
เสริมสร้าง สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน 
และประเทศชาติ สร้าง จิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์รว่มกัน   

3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
6. วิธีด ำเนินกำร   

จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบง่เป็น 3 แนวทางคือ  
 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

บรรยายให้ความรู้แกพ่นักงานเจ้าหน้าที่   
6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลอื แบง่ปนัและเห็น

คุณคา่ของ การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือท าบุญถวายทาน
แก่พระภิกษุสงฆท์ี่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น   

6.3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ  
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7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร   

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร   

50,000.-บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ   

กองการศึกษา 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   

10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เขา้ใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน   

10.2 พนักงาน เจ้าหนาที่ ไดร้ับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกรวมในการสร้าง
สังคม แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม   

10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล   
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ  
   การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ส าคัญซึ่งได้แพร่กระจายขยายวงกว้างไปทั่วโลก จากผลการศึกษา 

พบว่าในประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอดทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ทั้งภาคราชการและ 
ภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ อีกทั้งได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นส่งผลกระทบ อย่างร้ายแรงต่อการ เจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม เสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนความมั่งคงของประเทศ เหตุผล ส าคัญที่ท าให้
ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลงในขณะนี้ เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมี วัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็น
อุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อาทิเช่น ค่านิยมในการบริโภค ความสะดวกสบาย  ยกย่องคนท่ีมี
ฐานะดี และวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน  เป็นผลให้เกิดความ เสื่อมของค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ประกอบกับปัญหาความล่าช้าและความ โปร่งใสในการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งการ
ละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและ การบังคับใช้กฎหมายที่ เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่
เรื้อรังสะสมมานานและเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการทุจริต เป็นอย่างมาก ปัจจุบันการทุจริตมีลักษณะเป็นวัฏจักรและ
เครือข่ายที่เกิดขึ้น     ในทุกระดับอย่างเป็นระบบมีรูปแบบการทุจริตที่แตกต่างและหลากหลาย อาทิ การทุจริตเชิง
นโยบาย การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ การทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตในการ ให้สัมปทาน ฯลฯ ซ่ึง
ล้วนแต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วน เกี่ยวข้อง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปลูกฝังค่านิยมที่สร้างสรรค์ มี
กลไก หรือเครื่องมือที่จะควบคุมให้ เจ้าหน้าที่ภาครัฐเกิดพฤติกรรมในเชิงบวกและป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมในเชิง
ลบร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันที่ถาวรแข็งแรงในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  ดังนั้น เพ่ือกระตุ้นเตือน
และส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  ได้ตระหนัก และให้ความส าคัญกับ
การประพฤติปฏิบัติโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเพ่ือเป็นการระดมความ
คิดเห็นในการพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนให้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ยึดถือปฏิบัติ ตาม
ระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัดในการ ปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ 
“ข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด” ให้เป็นจริง  จึงเห็นควรจัดให้มีโครงการเส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงานขึ้น  
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3. วัตถุประสงค์ 
        3.1 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ 

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
        3.2 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมมีจิตส านึก ค่านิยม และ 

วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน ปลอด
การทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  
        3.3 เพ่ือหาแนวทางในการประสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต น าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
4.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม                         
5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
6. วิธีกำรด ำเนินงำน 

6.1 จัดเตรียมโครงการและประสานกับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  เจ้าหน้าที่เพ่ือเข้า
ประชุม 

6.2 ประสานวิทยากรเพื่อบรรยายให้ความรู้ผู้เข้าประชุม 
7.งบประมำณ 

งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561  จ านวน 20,000.- บาท 
8. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมเข้าใจระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องการและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
           10.2 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  ตระหนัก
และให้ความส าคัญในการประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและ การตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน 

1.1.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม  
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมของเทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยม”  
2. หลักกำรและเหตุผล  

ตามท่ีเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม พ.ศ. 2552 โดย
ก าหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง วินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 
ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับ
จริยธรรมของพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 27 เดือนตุลาคม 2558 ก าหนดให้พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและ
ประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในคา่นิยมหลัก
ของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแ้ก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,  มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และ
รับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์  
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ทับซอ้น,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแกประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย 
และไม่เลือก ปฏิบัติ, ใหข้้อมูลขาวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไมบ่ิดเบือนข้อเท็จจริง,มุง่ผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเปน็ประมุข และยึดมั่นในหลัก จรรยาวิชาชีพขององค์กร  นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์
อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือก าหนดให้ข้าราชการตอ้ง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่ง
หนา้ที่และไมก่ระท าการอันเป็นการขัดกนัระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ควรน าแนวทางการด าเนินการ
ดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลต าบล      
ท่าเยี่ยม ไดจ้ัดท า มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม” ขึ้น เพ่ือให้
บุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจ า ทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไมก่ระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซอ้น  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน และเป็นสากล   

3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเปน็ เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านตางๆ ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นทีย่อมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนไดเ้สีย   

3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองคก์รและขา้ราชการในทุกระดับ โดยให้ฝายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองคก์ร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคม
ตามล าดับ   

3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชนที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสร้าง ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทั่วไป  
5. พืน้ที่ด ำเนินกำร   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
6. วิธีด ำเนินกำร   

1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม เพ่ือใช้เป็นคา่นิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคน
พึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ   

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนรวม รับรูแ้ละรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง 
ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหน่วยงานของรัฐเป็นขอมูล
ข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ   

งานการเจ้าหน้าที ่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
10. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์   

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล 
ต าบลท่าเยี่ยม 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ดำ้นกำรต่อต้ำนกำรทุจริต”  
2. หลักกำรและเหตุผล  

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) มุง่สู่การ
เป็น ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยไดร้ับความ ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หนว่ยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของ
ชาติและประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปา้หมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564  
ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม จึงได้
ก าหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองคค์วามรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน
ในการปฏิบัติ  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตอ่ต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจ า  ตลอดจนพนักงานทั่วไป   

3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิก สภาทอ้งถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
6. วิธีด ำเนินกำร   

1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริต 
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปลูก
จิตส านึก   

2. เผยแพ่ร ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองคค์วามรู้ ให้บุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เครง่ครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ   
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไมใ่ช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
งานนิติการ  ส านักปลัด เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
จ านวนขอ้มูล/องค์กรความรู้ด้านการตอ่ต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่  

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเสริมสร้ำงควำมซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝงัทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต  
2. หลักกำรและเหตุผล  
  ด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
เป็นผู้ที่มี บทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในทอ้งถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น     โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละ
ท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข หรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
จริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการ กระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติ  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์  โดยในยุทธศาสตร์ที ่4 การส่งเสริมคุณธรรม
ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยไดก้ าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุก
ระดับอยา่งจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนัก ในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่
ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอ้ง ตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 
เสียสละ มีความรู้ความเขา้ใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี คุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระท า
หรือไม่กระท าการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการป้องกันการกระท าทุจริตใน ระบบราชการด้วย  ดังนั้น เพ่ือเป็น
การเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 
เทศบาลต าบลต าบลท่าเยี่ยม  จึงไดจ้ัดท าโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีใน
การ ต่อต้านการทุจริตขึ้น  
3. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน   

2. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  และพนักงานจา้งของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

3. เพ่ือให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  
และ พนักงานจ้าง ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือป้องกันผลประโยชนทับซ้อน   

4. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ไดร้ับ
การพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและ 
สมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกใน
การ กระท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์รว่มกัน  
4. กลุ่มเป้ำหมำย  

คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลต าบลท่าเยี่ยม  จ านวน  65 คน  
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5. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
มกราคม – กันยายน 2560 

6. งบประมำณด ำเนินกำร   
10,000 .-บาท  

7. วิธีกำรด ำเนินงำน   
7.1 บรรยายเรื่อง การปอ้งกันผลประโยชน์ทับซอ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐานความคิด

ของ เจ้าหนาที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือการต่อต้านการทุจริต   
7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา

ท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
7.3 แบง่กลุ่มท ากิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์  สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรม    

ที่ดีใหแ้ก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลท่าเยี่ยม 

7.4 ทดสอบกอ่นและหลังการฟังบรรยาย  
8. สถำนที่ด ำเนินกำร   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

1. ระดับความรู้ ความเขา้ใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 75   
2. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80  

  1.1.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักที่จะไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ กำรมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมให้ควำมรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงำนเทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยมและ
พนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยม  
2. หลักกำรและเหตุผล   

ด้วยสถานการณหรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวขอ้งจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไมเ่จตนา
หรือหรือบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเปน็สิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท า
ความผิดทางจริยธรรมของ เจ้าหนาที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แตก่ลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึง ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง  “ผลประโยชนทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์
ที่เจา้หนาที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตาม อ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิด  
ประโยชน์ส่วนตัว โดยกอ่ให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซอ้นมีหลากหลายรูปแบบ ไมจ่ ากัด
อยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเทา่นั้น แตร่วมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้  อาทิการ
แตง่ตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรตา่งๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จ ากัด หรือการที่
บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนไดส้่วนเสียไดร้ับสัมปทานหรือผลประโยชน์จาก ทาง
ราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์สวนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนว่ยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเขารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หนว่ยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร 
เพ่ือให้ความรู้เรื่องการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นแก่เจ้าหนาที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังนั้น เทศบาล
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ต าบลท่าเยี่ยม  จึงไดจัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเขา้ใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นแก่บุคลากรใน เพ่ือปองกันการ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจ้ัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน ทับซอ้น  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้ความรู้  ความเขา้ใจแกพนักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซอ้น   

3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของขา้ราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลท่าเยี่ยม 

3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมมีจิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรม 
เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุง่มั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการ
ทุจริตคอรรัปชั่น มุง่สูการเป็นขา้ราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  
4. เป้ำหมำย   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร   

จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร   

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 8. งบประมำณในกำรด ำเนนิโครงกำร   

ไมใ่ช้งบประมาณ  
  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

ตัวชี้วัด   พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน   
ผลลัพธ์   พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซอ้น และมีความประพฤติ

ปฏิบัติงานไม่ยุ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซอ้น          
1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในทอ้งถิ่น  

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ  

เนื่องดว้ยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ท า
ให้ อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกวา สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณท์างธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถี
ชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศท่ีไม่เคย
มีหิมะตก เป็นต้น      ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้
รว่มมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลก ร้อน ซึ่งเปน็ปญัหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง
เนื่องจากตนไม่เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกท้ังเป็นการ 
สร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศา
เซลเซียส เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาภาวะโลกรอน เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   จึงไดจ้ัดท าโครงการ “ปลูกตน้ไม้เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพื้นท่ีต าบลท่าเยี่ยม ประจ าป 2560” เพ่ือให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการแก้ไข
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ปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และรว่มถวายเป็นราชสักการะใน วโรกาสมหามงคล
ดังกล่าว ดังนั้น จึงไดจ้ัดท าโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่า   
ในเขตเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  เพ่ือให้เกิดความรมรื่น แก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชน  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
รวมกัน 

3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวใน
ต าบลท่าเยี่ยม   

3.3 เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค่า
ทรัพยากรทีม่ีและลดภาวะโลกร้อน   

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลายร้อน
แก่ประชาชน  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม ้ จ านวน 500 ต้น  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

พ้ืนที่สาธารณะในเขตต าบลท่าเยี่ยม 
6. วิธีด ำเนินงำน   

6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องคก์รภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุม่พลังมวลชน และประชาชนใน
ท้องถิ่น เขา้ร่วมกิจกรรม   

6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียมสถานที่เพ่ือ
ปลูกตน้ไม้   

6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ   
6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนใน ท้องถิ่น   
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผล โดยกลุ่มงานเกษตร ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)   

 8. งบประมำณด ำเนินกำร   
20,000.-  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
งานเกษตร  ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
10.1 ท าให้ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
10.2 ท าให้เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไมแ้ละสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน   
10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสรางความสามัคคีและสร้างความร่มรื่น         

ในชุมชน   
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1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรปลูกหญ้ำแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ ำ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ  
           การชะล้างพังทลายของดินเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่งของประเทศ  ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผิวดินถูกกัด
เซาะจากฝนที่ตกลงมาและน้ าที่ไหลบ่า ท าให้สูญเสียดินที่อุดมสมบูรณ์ มีผลต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ดิน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจึง
พระราชทานพระราชด าริให้มีการน า"หญ้าแฝก" พืชมหัศจรรย์ มาใช้ในการอนุรักษ์ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น  เนื่องจากหญ้าแฝก เป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ดินและน้ า รากหญ้าแฝก
ลึกและยาวสาน กันเป็นก าแพงธรรมชาติ อันแข็งแกร่ง  แผ่กระจายลงไปในดินตรงๆ ช่วยกรองตะกอน ลดความแรง
ของน้ าที่ไหลบ่า รักษาหน้าดิน และง่ายต่อการดูแลรักษา    
      ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันการพังทลายของดิน โดยการน้อมน าแนวพระราชกด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวในการน า"หญ้าแฝก"มาใช้ในการอนุรักษ์ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดี
ขึ้น เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  จึงได้จัดท าโครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดินและน้ า ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
         3.1 เพ่ือสนองแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า และสิ่งแวดล้อม  
         3.2 เพ่ือป้องกันบริเวณท่ีมีแนวโน้มที่จะเกิดการเคลื่อนตัวของดิน การชะล้าง และการพังทลายของดินได้สูง  
         3.3 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกหญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ า และ
สิ่งแวดล้อม  
         3.4 เพ่ือด าเนินการตามนโยบายสาธารณะด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นการ
พัฒนาขับเคลื่อนมุ่งสู่ต าบลสุขภาวะขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่                  
4. เป้ำหมำย  
             คณะผู้บริหารท้องถิ่น , สมาชิกสภาเทศบาล, ข้าราชการ,พนักงานจ้าง   และประชาชนทั่วไปร่วมกันปลูก
หญ้าแฝก  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
         สระน้ าสาธารณะหมู่ที่ 4 
6. วิธีด ำเนินกำร 

 6.1 เขียนโครงการเพ่ือเสนออนุมัติ  
           6.2 ประสานงานกับศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เพ่ือขอรับสนับสนุนกล้า  
หญ้าแฝก  
           6.3 ประชาสัมพันธ์ และประสานงานกับส่วนราชการ สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวล และประชาชนใน
พ้ืนที่ต าบลบ้านไร่  
           6.4 เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือปลูกหญ้าแฝก  
           6.5 ด าเนินการปลูกหญ้าแฝกบริเวณพ้ืนที่ถมดินใหม่เพ่ือก่อสร้างอาคารลานกีฬาเอนกประสงค์  

 6.6 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยงานเกษตร  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
         เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2560 
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8. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนิน  
          ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
         งานเกษตร  ส านักปลัดเทศบาล  
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
       10.1 สนองแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า และสิ่งแวดล้อม  
       10.2 สามารถป้องกันการพังทลายของดินมีแนวโน้มที่จะเกิดการเคลื่อนตัวของดิน การชะล้าง และการ
พังทลายของดินได้และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น  
       10.3 ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  
       10.4 ด าเนินการตามนโยบายสาธารณะด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นการพัฒนา
ขับเคลื่อนมุ่งสู่ต าบลสุขภาวะของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

1.ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมอำชีพระยะสั้น (กำรเพำะถั่วงอกคอนโดและกำรเพำะเมล็ดทำนตะวันงอก) 
 2.หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนและมุ่งมั่นในการต่อสู้เอาชนะ
ความยากจนของประชาชนให้หมดสิ้นไป จึงได้วางแนวนโยบายรวมทั้งก าหนดมาตรการต่างๆ ในการช่วยเหลือ
ประชาชนทุกวิถีทางที่จะให้ประชาชนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีห่างไกลและปลอดภัยจากสารเคมี  ตกค้างในร่างกาย  
มีสุขลักษณะด้านสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์    และหาแนวทางสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนได้มีสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี  ซึ่งจุดมุ่งหมายดังกล่าวจะเป็นการสร้างเสถียรภาพให้เกิดความเข้มแข็งกับชุมชน  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การสร้างงานอาชีพและรายได้สู่ชุมชนตามนโยบายของรัฐ จนประชาชนในชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้  ใช้
ชีวิตได้อย่างพอเพียง ตามแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  “เศรษฐกิจพอเพียง”  

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  ได้ตระหนักและให้ความส าคัญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใน
พ้ืนที่ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น “การเพาะถั่วงอกคอนโดและการเพาะเมล็ดทานตะวัน” เพ่ือให้
ประชาชนรู้จักการพ่ึงพาตนเอง  โดยมุ่งหวังให้ประชาชนน าความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมไปพัฒนาขยายผลให้คนใน
ชุมชนได้ปฏิบัติตามต่อไป สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนและมุ่งมั่น
ในการต่อสู้เอาชนะความยากจนของประชาชนให้หมดสิ้นไป ซึ่งจุดมุ่งหมายดังกล่าวจะเป็นการสร้างเสถียรภาพให้เกิด
ความเข้มแข็งกับชุมชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้สู่ชุมชนตามนโยบายของรัฐ จน
ประชาชนในชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้  โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  ผู้สูงอายุ กลุ่ม
สตรีแม่บ้าน  และประชาชนผู้สนใจ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึนต่อไป    
3.วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนสามารถด าเนินชีวิตแบบพออยู่พอกิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
2.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้สามารถประกอบอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากอาชีพที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
3.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเกิดแนวคิดในการพ่ึงพาตนเอง และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มข้ึน 

          4.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการประหยัด 

4.กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชาชนผู้สนใจต าบลท่าเยี่ยม  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 40 คน  
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

6.วิธีด ำเนินกำร 
 1.  น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  

2.  จัดหาวิทยากร  
3.  จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  
4.  จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงาน  
5.  ด าเนินงานตามโครงการ  
6.  ประเมินผลโครงการ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ  

7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2560 
8.งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนิน 
 30,000.-บาท 
9.ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

งานสวัสดิการสังคม  งานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1.  ประชาชนสามารถด าเนินชีวิตแบบพออยู่พอกิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
2.  ประชาชนมีความรู้สามารถประกอบอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากอาชีพที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
3.  ประชาชนเกิดแนวคิดในการพึ่งพาตนเอง และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มขึ้น  
4.  ประชาชนรู้จักการประหยัด ด้วยการปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือน และขยายเพ่ือการจ าหน่าย 
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต   
      2.1 แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร  
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองคก์รปกครอง   
ส่วนทองถิ่น”  
2. หลักกำรและเหตุผล   

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจ้ัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ 
ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุง่สู่การเป็นประเทศ   ทีม่ีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดร้ับความร่วมมือจาก
ฝ่ายการเมือง หนว่ยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปา้หมาย หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้น
ไดน้ั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหนาที่ ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไมใ่ช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได ้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างสังคมท่ีไมท่นต่อการทุจริต  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรปูกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์
ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ 
กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุง่เน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู้ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ  
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่องคก์รปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 
และสง่เสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเปน็หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปญัหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการ ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เทา่ที่จ าเป็นตามกรอบ
กฎหมายก าหนด และตอ้งเป็นไปเพ่ือการคุม้ครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความข่ม
ขื่นใจใหแ้ก่ คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครอง
ส่วนทองถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ
คนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ใหญ่เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน
มาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้อง
ถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจ
ให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไมม่ากเท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงาน ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ 
ที่คนท างานในองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแคเ่ศษผง ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการ
ทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ส่งเสริมใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการ
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ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแกป่ระชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศต่อไป    
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดว้ย
การจัดท าแผน ป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ    
4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง   
4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร   
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  

6. วิธีด ำเนินกำร   
6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ   
6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริต   
6.8 รายงานผลการด าเนินงาน  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2654)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร   
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ    
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์   
10.1 ผลผลิต   - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ     
                     - มีการประกาศเจตจ านงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน  
                        อย่างน้อย 1 ครั้ง    
                     - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ   
  10.2 ผลลัพธ์   - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ 

ทุจริตของบุคลากร เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้    
                      - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม     
2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร   
2.2.1 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องกำร บรรจุ

แต่งตั้ง โยกยำย โอน เลื่อนต ำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมำยงำน  
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  
                                            (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)  
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2. หลักกำรและเหตุผล   

พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดย
การขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกดิประโยชน์ต่อองคก์ร และ
ประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปจัจัยส าคัญในการ
พัฒนางานให้มีคุณภาพ จะตอ้งมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เปน็ ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป  เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ของ
เทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธกีารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยขอ้มูลขา่วสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑแ์ละ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
นั้น ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มคา่ในเชิง
ภารกิจของรัฐ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑแ์ละ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล    ลงวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2545 และประกาศ 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 27 เดือนตุลาคม 2558  ดังนั้น เพ่ือเป็นการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบ
การท างานได้ จึงไดจัดใหม้ีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคลขึ้น  
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล   
3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
3.3 เพ่ือเป็นการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล   
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่ง
เขา้มา ท างาน  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   
จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร   
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

6. วิธีด ำเนินกำร   
6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกยา้ย โอนเลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน 

ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 

6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล   
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล  

    6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล   
6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)  
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8. งบประมำณด ำเนินกำร   
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ    
ส านักปลัดเทศบาล  

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์   
10.1 ผลผลิต   - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจ านวน 1 มาตรการ    

- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและ 
  หลักธรรมาภิบาล   

10.2 ผลลัพธ์   - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 %    
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
   ไมต่่ ากว่าระดับ 3    
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ 
  เจ้าหนา้ที่ได้  

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ   
2. หลักกำรและเหตุผล  

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หนา้ที่ในการจัดท า บริการสาธารณะให้แกป่ระชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 หนาที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ตอ้งท าอีกมากมาย
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไมมี่
การกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก 
กอง และฝา่ยต่าง ๆ ซึ่งเปน็อุปสรรคอยา่งยิ่งต่อการใหบ้ริการ ท าให้การ บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหนาที่    
ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 50 วรรคทาย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวา ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไมม่ีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนไดร้ับการ
อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุม้คา่ ตาม 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง 
อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหาร กิจการของเทศบาล และเปน็ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล 
มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมี อ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งใน
การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจา้งเทศบาลรอง จากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืน  ตามท่ีมีกฎหมาย ก าหนด หรือตามท่ี
นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์
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และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้าง
เงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจ หน้าที่ของเทศบาลขึ้น   
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ไดร้ับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน   

3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน   
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ   
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ  
ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหนา สวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปละปลัดเทศบาลมอบหมายให้
หัวหน้าส่วนราชการ  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
6. วิธีด ำเนินกำร   

6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ  
6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ   
6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ   
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร   
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ    
งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล  

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์   
10.1 ผลผลิต   มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม้นอยกว่า 4 ฉบับ  
10.2 ผลลัพธ์   - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยูใ่นระดับดี   

- ประชาชนไดร้ับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการ            
ทุจริต  

  1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
  กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร    
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซ่ึง
นายกเทศมนตรีต าบลท่าเยี่ยม ไดใ้ห้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
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เงินเดือนเป็นเรื่อง ล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา
ในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ใตบ้ังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการเทศบาล
จังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา พ.ศ. 2545  ลงวันที่ 11  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2545 ไดก้ าหนดให้นายกเทศมนตรี แตง่ตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของ
กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน  
3. วัตถุประสงค์   

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

ข้าราชการเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
6. วิธีด ำเนินกำร   

6.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม
โดยแตง่ตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการเทศบาลต าบล
ท่าเยี่ยม ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหนาที่เป็นเลขานุการ   

6.2 แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  โดยประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ หัวหนาส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการเทศบาลที่รับผิดชอบ งานการเจาหนาที่เป็น
เลขานุการ   

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม
เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหนาที่ให้ค าปรึกษาและเสนอ
ความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ   

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาลต าบล     
ท่าเยี่ยม รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  พิจารณาทบทวนผลการ 
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขา
ราชการ เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล จังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการเทศบาล 
พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 11  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม  
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ    

งานการเจา้หน้าที่  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้  
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2.2.2 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดหำพัสดุ กำรใช้ประโยชน์ใน 
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร โดยยึดถือและปฏิบัติให้เปน็ไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอยำ่ง 
เคร่งครัด  
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี”  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม เป็นแนวทางเดียวกัน
และ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม จึงมีกิจกรรมควบคุมให้
บุคลากรฝาย บัญชี กองคลัง เทศต าบลท่าเยี่ยม จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ       
ท าให้เกิดความ คุ้มคา่และมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และด าเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือ
เป็นเรื่องส าคัญทีเ่ทศบาลต าบลท่าเยี่ยม จะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานของ 
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้บุคลากรเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่ เกี่ยวข้อง   

3.2 เพ่ือลดขอ้ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

บุคลากรกองคลัง เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
6. วิธีด ำเนินกำร   

จัดท าทะเบียนคมุเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย       
ตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560วันที่ 1 ตุลาคม 2559  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ    

กองคลัง เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การที่ เก่ียวของ   

10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปน็ไปในทิศทาง 
เดียวกนั 

 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ  
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
  กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
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2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการ อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแกไ้ขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจาง   
3.2 เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการรายงานผู้บริหาร   
3.3 เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน   
3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน   
3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ   
3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   
4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน   
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร   
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

6. วิธีด ำเนินกำร   
6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง   
6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและรอยละของจ านวนงบประมาณ  
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง   
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน   
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจ าปี   
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจางประจ าปี   
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร   
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร    
กองคลัง เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ   
10.2 ผู้บริหารมีขอ้มูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ   
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ

คุม้ค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน  
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
  กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  
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3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้   
3.2 เพ่ือให้หนว่ยงานมีระบบป้องกันผลประโยชนทับซ้อน   
3.3 เพ่ือเป็นการปองกันการใช้จา่ยเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   
เจ้าหนาที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร   
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

6. วิธีด ำเนินกำร   
6.1 จัดท าคูมื่อการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการ

จัดหา พัสดุ   
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ

เกี่ยวขอ้งกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)  
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ    

กองคลัง เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น   
10.2 มีการป้องกันการใช้จา่ยเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง   
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้  

 1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
  โครงการเผยแพร่ข้อมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
  เนื่องจากเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  มีฐานะเปน็นิติบุคคล มีอ านาจหน้าทีใ่นการจัดท าบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จา่ยเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ แตต้่องเป็นไปตามอ านาจ หน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้  ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแกประชาชน จะตอ้งบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 
วรรคทาย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการ
เปิดเผยขอ้มูลขา่วสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้เทศบาลมี อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้
เป็นหนาที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม  โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระตอ่ ประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหาร
งบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนใน
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ท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ ประชาชนไดเ้ขา้ถึง
ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ของเทศบาล   

3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดต้ามหลักธรรมาภิบาล   
3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเ ทศบาลที่ด าเ นินการตามระเ บียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่9) พ.ศ. 
2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอรด์ประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  และชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
6. วิธีด ำเนินกำร   

6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้    
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง    
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง    
- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน    
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน    
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง    
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน   

6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ไดแ้ก่ ทางเว็บไซต์ 
บอรด์ ประชาสัมพันธ์  ระบบกระจายเสียงไร้สาย หนว่ยงานราชการ เป็นต้น    
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)  
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ   

 กองคลัง เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

10.1 ผลผลิต   เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง   
10.2 ผลลัพธ์   - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของ

โครงการที่จัดซื้อ จัดจางทั้งหมด    
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบไดทุ้กข้ันตอน    
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  

2.2.3 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำรสำธำรณะ/บริกำรประชำชน เพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจ แก่
ประชำชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
  กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไมเ่ลือกปฏิบัติ  
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2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  โดยด าเนินการจัดตั้ง
ศูนยบ์ริการรวม ณ ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมเป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค าขอ
อนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผล การด าเนินการ
ให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่ เชื่อมต่อ
ระหว่างศูนย์บริการรวมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งตอ่งาน ระบบการรับเงิน และก าหนด 
ระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
ใช้ระบบ บัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให้บริการตามล าดับ จัดสถานที ่สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับ
ประชาชน เพ่ืออ านวย ความสะดวกแก่ประชาชน ให้ไดร้ับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  
นอกจากนี้ เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑม์าตรฐานการปฏิบัติราชการของกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไดม้าตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟา้สาธารณะ, 
ด้านระบบ ระบายน้ า, เพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ
, ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และดา้นการจัดบริการ
สาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การ แก้ไขปญัหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชใน
แหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด         การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชน ได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไมเ่ลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอรรัปชัน     
3. วัตถุประสงค์   

3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนไดร้บัความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ   

3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอรรัปชั่น  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

ทุกส่วนราชการ ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนไดร้ับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไมเ่ลือกปฏิบัติ  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
6. วิธีด ำเนินกำร   

6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติให้ไดม้าตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, 
ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ
ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทอ้งถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, 
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ด้านศึกษา และดา้นการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก ควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดในพ้ืนที่)   
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6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม   

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร   
ใช้จา่ยจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ  

9. ผู้รับผิดชอบ    
เทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่

เลือกปฏิบัติ   
10.2 ไมม่ีการทุจริตคอรรัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน  

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
  มาตรการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม มีภารกิจให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนให้บริการประชาชน
เกี่ยวกับการแจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ ก าหนดเลขท่ีบ้าน และขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน โดยด าเนินการ ณ งาน
ทะเบียนและบัตร เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  เพ่ือบริการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของ
ประชาชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี  ในขั้นตอนการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน ไดก้ าหนด
แนวทางเพ่ือป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการ ด าเนินงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT 
Lock) ชว่ยในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง การเขาสู่ระบบตอ้ง เป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะ ที่ต้องผ่านการ
ตรวจสอบหมายเลขประจ าตัว รหัสลับ และลายพิมพนิ้วมือของเจ้าหนาที่ผู้ปฏิบัติและ ผู้อนุมัติ/น าระบบถา่ยส าเนา
ลายพิมพ์นิ้วมือมาใช้ในการตรวจสอบการสวมตัวบุคคลก่อนการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน    ซึ่งเปน็กลไกส าคัญ
ในการป้องกันการทุจริต และสร้างความม่ันใจแกป่ระชาชนในเรื่องความถูกต้องของระบบงานทะเบียนและ บัตร
ประจ าตัวประชาชนอีกด้วย  ใช้มาตรการควบคุมและตรวจสอบ เพ่ือป้องกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตร
ประจ าตัวประชาชน โดยนาย ทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบการปฏิบัติงาน (หลังการปฏิบัติงานแต่ละวัน) ด้วยตนเอง 
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ด้วยโปรแกรม การตรวจสอบและป้องกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจ าตัว
ประชาชนในช่องทางระบบสารสนเทศ (MIS) ภายใน เครือข่ายกรมการปกครอง (Dopa Intranet) เขาสู่โปรแกรม
ทางช่องทาง http : intranet.dopa.go.th/padmic  นอกจากนี้ ยังมีการก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละ
กระบวนงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพ่ือให้บริการ ตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการ
ที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแกประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และ
เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริต  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนไดร้ับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ   

3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานทะเบียนและบัตร
ประจ าตัว ประชาชน  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

ประชาชนผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน/มั่นใจในเรื่องความถูกต้องของระบบงานทะเบียน
และบัตรประจ าตัวประชาชน  
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

ส านักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
6. วิธีด ำเนินกำร   

6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ
โดย ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ   

6.2 ประเมินมาตรฐานงานทะเบียน/รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม   
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)  
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ใช้จา่ยจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ  
9. ผู้รับผิดชอบ    

ส านักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ   

10.2 ไมม่ีการทุจริตคอรรัปชันในการด าเนินงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน  
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
  โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  มีหนาที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แกป่ระชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาล ทั้งท่ีเป็น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย
ก าหนดใหเ้ป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการ ปฏิบัติหนาที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยค านึงถึง
การมีสว่นร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา เทศบาล การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยขอ้มูลขา่วสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจ
หนาที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในทองถิ่น นั้น เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบวาภารกิจ
ที่ใหบ้ริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้อยเพียงใด การใหบ้ริการมี
คุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความ พึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้อง  
มีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 
วรรคทาย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
และการเปิดเผยข้อมูลขา่วสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าดวย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อหเิกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนไดรับการอ านวยความ
สะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ประกอบกับหนังสือจังหวัดxxx xxx/xxx ลงวันที่ xx เดือนxxx 25xx 
ที่แจง้ใหเ้ทศบาลด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการ สาธารณะจากเทศบาล ของตัวชี้วัด
ที ่1 มิติที่ 2 มิติดา้นคุณภาพการให้บริการ เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกท้ังเพ่ือเป็นการสร้าง
ความโป่รงใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมี โครงการนี้ขึ้นมา 
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3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการใหบ้ริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ  
3.2 เพ่ือเป็นการสรางจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหนาที่ในการให้บริการ โดย
ยึดประโยชน์สุขของประชาชน   
3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ   
3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือ

นอกเขต จังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
6. วิธีด ำเนินกำร   

6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัด
หรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ   

6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่ก าหนด   
6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจงใหเทศบาลทราบ   
6.4 ด าเนินการเบิกจายเงินให้แก่สถาบันผูท าการประเมิน   
6.5 ปดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ   
6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน   

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร   
30,000.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ    
ส านักปลัดเทศบาล  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
10.1 ผลผลิต   ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล             

จ านวน 1 ฉบับ      
10.2 ผลผลิต   - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80    
                    - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแกประชาชน    

1.ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ   
2. หลักกำรและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖   มาตรา ๕๐  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบล    
มีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ข้อ 7 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  เทศบาลต าบล  
ท่าเยี่ยมจึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น โดยความร่วมมือกับโรงเรียนในพ้ืนที่ ผู้น าชุมชน ผู้ปกครองและประชาชน     
ในท้องถิ่น เพ่ือจัดกิจกรรมให้เด็กในท้องถิ่นได้แสดงออกและมีส่วนร่วมกับชุมชน         
 เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมไดจ้ัดท าโครงการวันเด็กแห่งชาติ ตามนโยบายคณะผู้บริหารเทศบาลฯ เพ่ือให้เด็ก
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของตนเอง   ส่งเสริมให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความภูมิใจในชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์  ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยจัดกิจกรรม
ให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมกับท้องถิ่น เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้มีความรัก ความผูกพัน และเห็นความส าคัญ
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ของชุมชนตนเอง เป็นการส่งเสริมการรักบ้านเกิด  และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้รับการส่งเสริมจินตนาการ  มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะตามวัย และได้มีการฝึกทักษะพัฒนาการทั้ง ๔  ด้านจาก
ประสบการณ์ตรง 
 

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

4.เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เด็ก  เยาวชน  ผู้ปกครองเด็ก  ผู้น าชุมชน องค์กรภาครัฐ/เอกชน และประชาชนทั่วไปในต าบลท่าเยี่ยม       
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   
 เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

6.วิธีกำรด ำเนินงำน 
 ๑.  ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือหารือแนวทางการจัดท าโครงการ 
 ๒.  ประสานความร่วมมือในชุมชน  โรงเรียนในพ้ืนที่  ผู้น าหมู่บ้าน  และผู้น าท้องถิ่น 
 3.  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
          ๔.  มอบหมายงานให้คณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการ 
 ๕.  ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยเสียงตามสาย รถยนต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยุสื่อสาร
ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  และส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๖.  ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ  
 ๗.  สรุปผลการด าเนินงาน 
 

7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม  
8.งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
            ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   ตั้งไว้ ๓0๐,๐๐๐ บาท  
9.ผู้รับผิดชอบ 
            กองการศึกษา เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     ๑. เด็กและเยาวชนได้มีพัฒนาการที่ดี ทั้ง 4 ด้าน อย่างเหมาะสมตามวัย 
     ๒. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ไดส้ร้างจินตนาการและความคิดริเริ่ม
สร้างสรรคจ์ากการเข้าร่วมกิจกรรม 
     ๓. เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองตามความถนัดอย่างถูกต้อง 
     ๔. เด็กและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรมกับชุมชน 
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1.ชื่อโครงกำร:โครงกำร แข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด 
2.หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖   มาตรา ๕๐  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่
ต้องท าในเขตเทศบาล ข้อ 7  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และ พรบ.ก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  หมวดที่ 2 การก าหนดอ านาจหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน  (14) การส่งเสริมกีฬา  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมจึงได้จัดโครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด ประจ าปี ๒๕60  ขึ้นเพ่ือส่งเสริมการรู้รักสามัคคี   ของเด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้น าท้องถิ่น  
อีกทั้งยังส่งเสริมการออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬา  เพ่ือให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม จึงเสนอการจัดท าโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด   เพ่ือใช้กีฬาเป็นสื่อในการ   
สร้างเสริมความสามัคคีของชุมชนตลอดจนส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนได้ออกก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาและห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในต าบลท่าเยี่ยม 
 

3.วัตถุประสงค์ 
                   ๑.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  ประชาชนและผู้น าท้องถิ่นให้ออกก าลังกายและฝึกฝนทักษะด้าน  

การเล่นกีฬา 
  ๓.  เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี ระหว่างหมู่บ้าน และต าบลภายในเขตต าบลท่าเยี่ยม 
  ๔.  เพ่ือให้เด็ก  เยาวชน  ประชาชนและผู้น าท้องถิ่นได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
  ๕.  เพ่ือใช้กีฬาเป็นสื่อในการป้องกันยาเสพติดในท้องถิ่น 
 

4.เป้ำหมำย/ผลผลิต 
        เด็ก  เยาวชน  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ ผู้น าชุมชน พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลต าบล       

ท่าเยี่ยม และประชาชนทั่วไปในเขตต าบลท่าเยี่ยม   จ านวน  ๑๖  หมู่บ้าน  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

6.วิธีด ำเนินกำร 
  ๑.  ประชุมปรึกษาหารือแนวทางและรูปแบบการจัดท าโครงการ 
  ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน/ก าหนดฝ่ายบริหารจัดการและงบประมาณ 
                     ๓.   เสนอโครงการเพ่ือพิจารณา 
                     ๔.  ประกาศและประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ     
           ๕.  รับสมัครทีมกีฬา/จัดโปรแกรมการจัดการแข่งขัน 

๕. ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาตามแผนงานโครงการ    
๖. สรุปผลการด าเนินโครงการ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
           เดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม 
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8.งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
          ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด   ตั้งไว้  ๓๐๐,๐๐๐.- บาท  
9.ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.  เด็ก  เยาวชน  ประชาชนและผู้น าท้องถิ่นได้ออกก าลังกาย และฝึกฝนทักษะด้านการกีฬา 
  ๒.  เด็ก เยาวชน ประชาชน  และผู้น าท้องถิ่นได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
           ๓.  เกิดความสามัคคีระหว่างหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในต าบลท่าเยี่ยม  
  4.  เยาวชน  และประชาชนในท้องถิ่นใช้กีฬาเป็นเครื่องจูงใจให้ห่างไกลยาเสพติด 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
  ด้วยประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลา่วได้ว่าเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม จึงไดใ้ห้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไมเ่ลือกปฏิบัติในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชนให้ เกิดข้ึนในพ้ืนที่มากท่ีสุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance) หรือหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส 
(Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่ แบง่แยกด้าน เพศ ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับ
การบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้  
ดังนั้น เพ่ือให้หนว่ยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑท์ี่ชัดเจน เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม จึงมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบ
การปอ้งกันหรือการ ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการใหบ้ริการ รวมถึงการอ านวยความ 
สะดวกและการตอบสนองความ ต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของ หน่วยงานมีความเป็นธรรมโปรงใสยิ่งขึ้น  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความเป็น
ธรรมและ ไม่เลือกปฏิบัติ   

3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการให้บริการ   
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ รอ้ยละ 80  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
 6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑห์รือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไมเ่ลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น  
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 6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้ 
ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทราบอย่างชัดเจน    

6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไดแ้ก่ จัดให้มีกล้อง
วงจรปิด ภายในสถานที่ให้บริการ   

6.4 จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับผู้พิการ  
6.5 จัดให้มีปา้ยสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง   
6.6 มีการน าระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บอกซ์ (Scorecard Smart Box) มาประยุกต์ใช้ 

ในการ ประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)   
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐   
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไมไ่ด้เบิกจา่ยงบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร    

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
ส านักการคลัง เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  ส านักการช่าง เทศบาลเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  ส านักการศึกษา เทศบาล
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

รอ้ยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ    
2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  
2.3.1 มีกำรจัดท ำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชน 

รำยละเอียดที่เกี่ยวของในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรและในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศขององค์กร 
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  
2. หลักกำรและเหตุผล  
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องคก์ร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี โดยอยา่งน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟงั 
และส ารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่องทุกปีนั้น   เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด ผลสมัฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความ
คุม้ค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมี
ผลการประเมินไมต่่ ากว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมจึงไดจ้ัดท าโครงการปรับปรุง กระบวนการท างานหรือลด
ขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน   
3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน   
3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รบับริการ   
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมให้สั้นลง   
4.2 ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลท่าเยี่ยม   
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป   
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าทีข่องเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ

ใดๆ ไปสู่ ผู้ใตบ้ังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  
6. วิธีด ำเนินกำร   

6.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน

และ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดท่ีผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบอ านาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา   

6. 3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่ 
นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท า
แผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ  
   6.4 มีระบบการรับฟังขอ้รองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติ ราชการ   

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๔)  
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

ทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของ เจ้าหน้าที่   

10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน   
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ   
10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชนมีความ

ศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น  
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร  
2. หลักกำรและเหตุผล  

 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปน็
กฎหมายที่เป็น ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้คา่ในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว
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เป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร ราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
หลักเกณฑก์ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชน  เทศบาล
ต าบลท่าเยี่ยม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อ 
ประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหาร
และ พนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความ
สะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปญัหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมให้กับประชาชน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง   
3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  
3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มา 

ติดต่อ ขอรับบริการ  
3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ด าเนินงาน ได้  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมและผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
6. วิธีด ำเนินกำร   

6.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ   
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   
6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบ

โดยทั่วกัน   
6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน    

6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปจัจุบัน    
6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแกประชาชน    
6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ    
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน    
6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ   
6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชน 

ทั้งเวลา ท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ    
6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน   
6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการ   
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องใน 

การจัดท า โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

ตลอดปงีบประมาณ  
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 25๖๐ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง   
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นได้   
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในดา้นการบริการประชาชนผู้มาติดตอ่

ขอรับ บริการ   
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ด าเนินงานได้  
2.3.2 มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทนหรือ กำร

ด ำเนินกำรอ่ืนใดของผู้มีอ ำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร กำรมอบอ ำนำจอนุมัติ อนุญำต สั่งกำร เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร  
2. หลักกำรและเหตุผล   

การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใตบ้ังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือ
เป็นการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบขาย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใตบ้ังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะ ด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานกอ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เขากับสภาพ
สังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้คา่ในเชิงภารกิจแห่ง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจาย 
 
อ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แตท่ั้งนี้ต้องมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
3. วัตถุประสงค์   

เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ภายใตก้รอบอ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้
เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
4. เป้ำหมำย   

คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม รองปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม หรือ 
หัวหน้าส่วนราชการ  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
6. วิธีด ำเนินกำร   

6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตง่ตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม รองปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม หรือหัวหนาส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ   

6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ   
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6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม รองปลัดเทศบาล

ต าบลท่าเยี่ยม หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

ส่วนราชการทุกส่วน  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวยความ
สะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร มอบอ ำนำจของนำยกเทศมนตรี  
2. หลักกำรและเหตุผล   

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ไดบ้ัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีไว้ หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่ นายกเทศมนตรีจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการ
ประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดข้ึน ได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแกไ้ขปญัหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลจึงได้ก าหนด
มาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ได้
ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง   
ที่ด ี  

3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที ่ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
6. วิธีด ำเนินกำร   

6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา   
6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๔)  
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

รอ้ยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ  
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1. ชื่อโครงกำร : มอบอ ำนำจเจ้ำพนักงำนทอ้งถิ่นตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522  
2. หลักกำรและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีในฐานะ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตกอ่สร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อเติ่มดัดแปลงอาคาร เป็นตน   
ซึ่งล้วนแต่ เกี่ยวของกับสิทธิ หนา้ที ่และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อ านาจอยู่กับนายกเทศมนตรีก็อาจเป็นผล
ให้การบริการ ประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงไดก้ าหนด
มาตรฐานการมอบอ านาจ    เจ้าพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นไป
อย่าง รอบคอบ   

3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

ค าสั่งนายกเทศมนตรีมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้กับ
รอง นายกเทศมนตรี  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
6. วิธีด ำเนินกำร   

เสนอค าสั่งเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมมอบอ านาจเจา้พนักงานท้องถิ่นให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติราชการ
แทน นายกเทศมนตรีในการใช้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิน่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๔)  
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

กองช่าง เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

มีการออกค าสั่งมอบอ านาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522  
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยของนำยกเทศมนตรี ปลัดเทศบำล และหัวหนำสวนรำชกำร 
2. หลักกำรและเหตุผล  
  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หนา้ที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หนา้ที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ตอ้งท าอีกมากมาย 
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ ติดตอกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไมม่ีการ
กระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง 
และฝา่ยต่างๆ ซึ่งเปน็อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการใหบ้ริการ ท าให้การบริการเกิดความ ล่าช้า ประชาชนไม่ไดร้ับความ
สะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้
ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 
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วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหาร ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไมม่ีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุม้ค่า ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับ
ราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ ของ
เทศบาล และเปน็ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอ านาจ 
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ
นายกเทศมนตรีได มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจา้ง
เทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมี
อ านาจหนาที่อ่ืน ตามท่ีมีกฎหมายก าหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลท่า
เยี่ยม  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไมส่ร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอ านาจ หน้าที่ของเทศบาลขึ้น  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ไดร้ับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนองความ
ต้องการ ของประชาชน   

3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน   
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ   
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบใน ต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
4. เป้ำหมำย   

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ 
ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหนา ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายให้
หัวหน้าส่วนราชการ  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
6. วิธีด ำเนินกำร   

6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ  สั่ง
การ   

6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รบัมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ   

6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ   
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๔)  
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8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

ส านักปลัดเทศบาลเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

10.1 ผลผลิต   มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
10.2 ผลลัพธ์   - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยูใ่นระดับดี   - ประชาชนได้รับความสะดวก  

และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต  
2.4 กำรเชิดชูเกียรติแกหน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกจิกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีควำมซื่อสัตย ์ 

1. ชือ่โครงกำร : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
2. หลักกำรและเหตุผล  
  สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแยง่แข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้การ
มี คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไมว่่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับ
ทุกภาค ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีท่ียืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่
ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือ
ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดี เหล่านั้นให้รวมกันสร้างสรรคส์ังคมที่
มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอยาง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดี อย่างเปน็รูปธรรม เนื่องจาก
ความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข      
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือยกยอ่งเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม   
3.2 เพ่ือยกยอ่งเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น   
3.3 เพ่ือยกยอ่งเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
3.4 เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอยางที่ดีอันเป็น กุศโล

บาย หนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่น้อยกว่า 10 
คน/ป ี 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

พ้ืนที่เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
6. วิธีด ำเนินกำร   

จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่าน ทางสื่อช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ วารสารเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม เว็บไซต์เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  สื่อสังคม 
(Social Media) เป็นตน  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ                      
 2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ควำมชวยเหลือกิจกำรสำธำรณะของท้องถิน่ 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมยกยอ่งและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น ผู้ท ำคุณประโยชน์หรือเข้ำ
รว่มในกิจกรรมของเทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยม  
2. หลักกำรและเหตุผล   

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญในการ
พัฒนา สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเนการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลา้หาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนร่วม ถือว่าเป็นหลัก
ส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมหบุ้คลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต ท าความดีอย่างตอเนื่องเป็น แบบอย่างแก่ประชาชนต าบลท่าเยี่ยม  ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเขา้ร่วมใน
กิจกรรมของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  อย่างสม่ าเสมอ เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี 
ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแกบุ่คคล หน่วยงาน องคก์รดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
และผูท้ าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม โดยการมอบใบประกาศ เกียรติคุณเพ่ือยก
ย่องบุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัด
กิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หนว่ยงาน องคก์รในเขตเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมมีคา่นิยม ยก
ย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแกผู่้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาล 

ต าบลท่าเยี่ยม ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม   
3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หนว่ยงาน องคก์รในเขตเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมมี

ค่านิยม ยกยอ่ง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

- ประชาชน หนว่ยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   
- ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร   
พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  ต าบลท่าเยี่ยม  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีด ำเนินกำร   
6.1 จัดประชุมชี้แจ้งแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์การ

พิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หนว่ยงาน องคก์รดีเดน่   
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หนว่ยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง   
6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หนว่ยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ

คัดเลือกและได้ คะแนนสูงสุด  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

ตลอดปงีบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  



62 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

10.1 ยกยอ่งและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หนว่ยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรอืเขา้ร่วมในกิจกรรม
ของ เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   

10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมมีค่านิยม ยกยอ่ง เชิดช ูและเห็นคุณคา่ของ
การประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม   
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ  
2. หลักกำรและเหตุผล  
  ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ตามท่ี บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชน
และองคก์รที่ให้ การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เปน็ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ เพ่ือเป็น ขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ รวมเปน็แกนน าในการส่งเสริม 
สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป  กองการศึกษา จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้
มีจติสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับ ใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสาน
ประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุกปงีบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น 
ชว่ยเหลือสังคม และเปน็แบบอย่างตอบุคคลอ่ืนในชุมชน  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือยกยอ่งบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ใหก้ารสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เปน็ ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้   

3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป   
3.3 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน รว่มสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้าน

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น  
4. เป้ำหมำย   
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ต าบลท่าเยี่ยม 

5. สถำนที่ด ำเนินกำร   
ศาลาเอนกประสงค์ ต าบลท่าเยี่ยม  อ าเภอโคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 6. วิธีด ำเนินกำร   
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการรวมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์การ

พิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หนว่ยงาน องคก์รดีเดน่   
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หนว่ยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง   
6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หนว่ยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ

คัดเลือกและได้ คะแนนสูงสุด  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

ตลอดปงีบประมาณ พ.ศ. 25๖๐  
8. งบประมำณด ำเนินกำร    

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

10.1 ยกยอ่งและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หนว่ยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเขา้ร่วมในกิจกรรม
ของ เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   
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10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมมีค่านิยม ยกยอ่ง เชิดช ูและเห็นคุณคา่ของ

การประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม   
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ำรงตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง   

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้ปฏิบัติตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักกำรและเหตุผล  
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนิน
ชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลังได้ทรง
เน้นย้ าแนวทางการ แก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่ง การเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตาม
สภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลาย ชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผ้ล ไมย้ืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะ
ของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือ การบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมาก
ขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการ
บริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก สวนครัวรั้วกินได้จงึเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่
น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิด ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้
สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และท่ีส าคัญ สามารถใช้บริโภคใน
ครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน สามารถขาย
เป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย  ตั้งแตป่ี 2558 ไดเ้กิดภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ าฝนที่มีน้อยกว่าปกติ 
จึงเกิดภาวะภัยแล้ง ท าให้เกษตรกรในพ้ืนที่ ชลประทานส่วนใหญ่ไมส่ามารถท านาปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรที่มีพ้ืนที่อยู่
ใกล้กับคลองสงน้ าประมาณ 500 ไร่ เกษตรกร เหล่านี้จะอาศัยน้ าจากชลประทานในช่วงแรกของการปล่อยน้ าจนถึง
ชว่งเก็บเกี่ยว เกษตรกรได้รับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งดี และได้ด าเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได้มีการลด
พ้ืนที่การท านาปรังลงอย่างมาก โดยเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม       ไดส้่งเสริมการให้ความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยพืชที่ใช้น้ าน้อยเพื่อปลูก ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง อาทิ พืช
ตระกูลถั่ว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรในพ้ืนที่หันมาปลูกพืชใช้น้ าน้อย แทนการปลูกข้าวนาปรังนั้น  
จะเห็นไดว้่าใช้น้ าน้อยกว่าการปลูกข้าว เช่น พ้ืนที่ท านา 1 ไร่ ใช้น้ า 1,738 ลูกบาศกเ์มตร ขณะที่ พ้ืนที่ปลูก
สับปะรด 1 ไร่ ใช้น้ า 583 ลกูบาศกเ์มตร เป็นต้น จึงเป็นวิธีหนึ่งของการด าเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ 
ไดร้ับผลกระทบจากภัยแล้งในพ้ืนที่ต าบลม่าเยี่ยมอย่างยั่งยืน  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ไดเ้ห็นความส าคัญของการ
ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจาก การด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงไดร้วมกับ
ศูนยบ์ริการแล่ะทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลท่าเยี่ยม คัดเลือก ประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและตน้ทุนในการใช้จ่ายลงได้ และ สามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการ
บริโภคไปเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหาร จัดการน้ าในพ้ืนที่เพาะปลูก
พืชฤดูแล้งใหส้อดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ที่เก่ียวของเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจน สามารถถ่ายทอด
ความรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายไดจ้ากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึง ได้
จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตัง้ให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์
เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนยส์าธิตเกษตรผสมผสาน อีกท้ังยังเป็นตัวอย่างใหแ้กเ่กษตรกรได้น้อม
น าแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย  
3. วัตถุประสงค์   

เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร ประจ า
ศูนยเ์รียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร  
4. สถำนที่ด ำเนินกำร   

ศูนยเ์รียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  
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5. วิธีด ำเนินกำร   

5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบลท่าเยี่ยม  
    5.2 ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 25๖๐   

5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแตง่ตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน   

5.4 ประชาสัมพันธ์ศูนยเ์รียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนยส์าธิตเกษตรผสมผสาน   
5.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม   

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
 ไม่ใช้งบประมาณ   

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ   
ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  

9. ตัวช้ีวัด   
9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนอง

พระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกรและบุคคล
ทั่วไปที่สนใจขอเข้า ศึกษาโครงการฯ จ านวน 100 คน  
10. ผลลัพธ์   

10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชด าริ ตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม   

10.2 ศูนยเ์รียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนยส์าธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตร 
ผสมผสาน ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต าบลท่าเยี่ยมได้   

10.3 ศูนยเ์รียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนยส์าธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตร 
ผสมผสาน มีเกษตรกร                   
   2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต  

2.5.1 ด ำเนินกำรให้มีขอ้ตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรบริหำรรำชกำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี    
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร” 
 2. หลักกำรและเหตุผล  
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิด
จากปจัจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น 
วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรใหก้ลายเป็น
สิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแมจ้ะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็
ตาม แตเ่ป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิด
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ความตระหนักถึงภัยจาการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  ดังนั้น เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม จึงไดจ้ัดท า
มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงาน ภายในองค์กรที่จะ
น าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการดว้ยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี   

3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ   
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑต์ัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร    
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  

6. วิธีด ำเนินกำร   
6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารทองถิ่นที่มีดัชนี

ในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ   
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐  

8. งบประมำณด ำเนินกำร   
ไมใ่ช้งบประมาณ  

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

มีการจัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ   
2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต  
2.5.1 ด ำเนินกำรให้มีขอ้ตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำม 

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรบริหำรรำชกำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี    
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร” 
2. หลักกำรและเหตุผล  

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิด
จากปจัจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น 
วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรใหก้ลายเป็น
สิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแมจ้ะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็
ตาม แตเ่ป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
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การด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน การทุจริตอันจะสงผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิด
ความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  ดังนั้น เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม จึงไดจ้ัดท า
มาตรการ “จัดท าขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงาน ภายในองค์กรที่จะ
น าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี   

3.2 เพ่ือให้ทุกสวนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ   
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร    
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  

6. วิธีด ำเนินกำร   
6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารทองถิ่นที่มีดัชนี

ในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ   
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐  

8. งบประมำณด ำเนินกำร   
ไมใ่ช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
มีการจัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ  

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “กำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรสวนต ำบลท่ำเยี่ยม”  
2. หลักกำรและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการต้องใชวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติงานการมี ส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการ ก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลง
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 
ก าหนดใหส้่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ คุมคาในภารกิจ 
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและ
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ติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน ขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีต าบลท่าเยี่ยม
กับปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม และหัวหนาส านัก ปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ ราชการของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เป็นไป
อย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด   

3.2 เพ่ือให้หนว่ยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด 
การประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   

3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามขอ้ตกลงการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 25๖๐   

3.4 เพ่ือให้หนว่ยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติ ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
4. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมขอตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนระดับส ำนัก/กอง/ฝำย   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ไดท้ าขอ้ตกลงผลงานกับผู้ใตบ้ังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท า 
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าว
บรรลุ เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน 
โดยไดม้ีการลงนาม บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลกับ
หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้รวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการแตล่ะมิติ ดังนี้  

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

 5. กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร   
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
1.1 ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548   

1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น     
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ 

ปฏิบัติ ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวของกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นตน  
    - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ

ข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการก ากับ
ดูแลและติดตาม ผลการด าเนินงานดังกล่าว   

1.3 รับฟงัความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ ก าหนด   

1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน   
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1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการใน เบื้องตน้ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  
6. กำรค ำนวณผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร ผลกำรประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ  

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 มีผลการ
ปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ
ปรับปรุง 1  
  2.5.2 มีกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำร จังหวัด อ ำเภอ ที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ หน้ำที่เพื่อ
กำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม ใหค้วำมรวมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่เพื่อกำร
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล กำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยม 
 2. หลักกำรและเหตุผล  
  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม เนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่
จะเปน็ปจัจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตาม ภารกิจของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซ่ึง
นอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม
ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจา้หน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ ตรวจสอบภายในโดย
อิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ  การให้ความร่วมมือกับ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ไดม้อบหมายให้ หนว่ยงานผู้เบิก/
หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแกเจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณี
ไดร้ับขอทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามขอทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไมเ่กิน 45 วัน     
นับจากวันที่ได้รับแจงขอทักท้วง กรณีท่ีชี้แจงขอทักท้วงไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันว่ายังไมม่ีเหตุผลที่จะล้างขอ
ทักทว้ง ก็จะ ด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้
รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548  
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการและ 
ด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยง
ธรรม ไม่ เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  นอกจากนี้ 
ยังให้ความรวมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ การ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และ
ผลการ บริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไมพ่บการทุจริตแต่อย่างใด  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีไดร้ับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต   
3.2 เพ่ือความโปร่งใส และปอ้งกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
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6. วิธีด ำเนินกำร   

- ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   

- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบยีบ ฯ ภายในก าหนด  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๐)    
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ใช้จา่ยงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

10.1 เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
10.2 เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมมีความโปร่งใส และปอ้งกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ใหค้วำมรวมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบทั้งภำครัฐและองค์กรอิสระ”  
2. หลักกำรและเหตุผล กลไกกำรก ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นตำมกฎหมำย  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้ อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้วา่
ราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่าง
เครง่ครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบกำรใช้
อ ำนำจขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวของ กับการใช้จา่ยเงินไปโดยชอบด้วย
กฎหมายระเบียบขอ้บังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนิน
กิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ  ดังนั้น เทศบาลต าบล
ท่าเยี่ยมจึงไดม้าตรการ “ให้ความรวมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจาก
หนว่ยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
3. วัตถุประสงค์   

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
อิสระเป็นอย่างมี ประสิทธิภาพ  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
6. วิธีด ำเนินกำร   

ให้ความรวมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ   
- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน   
- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน LPA 

จังหวัด  
- การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
  



70 
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไมใ่ช้งบประมาณ  
 9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมให้ความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
ท่าเยี่ยมจากหน่วยงานภาครัฐ และองคก์รอิสระ                                        

2.5.3 ด ำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่อง ร้องเรียน
กล่ำวหำบุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ  
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 2. หลักกำรและเหตุผล  
  ด้วยเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลสง่เสริมใหภ้าคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอขอ้คิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทาง
ต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบ อินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจง้เบาะแสด้วยตนเอง  ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่อง
รอ้งเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงไดแ้ต่งตั้ง
คณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม รวมถึงจัดท าคู่มือ ด าเนินการเรื่องร้องเรียน
ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือจัดให้มีเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ    
3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวของอย่างถูกต้อง  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

มีการมอบหมายแต่งตั้งเจา้หน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
6. วิธีด ำเนินกำร   

6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน   
6.2 จัดท าคูม่ือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ด าเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใส
และเปน็ธรรม   

6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนไดเ้สีย คูส่ัญญา ประชาชนทั่วไป หนว่ยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถ
เขา้ใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความตองการ  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐  
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไมใ่ช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลท่า
เยี่ยมตามคู่มือ ด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เก่ียวของอย่างถูกต้อง  
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องรอ้งเรียน กรณีมีบุคคลภำยนอกหรือประชำชนกล่ำวหำ
เจ้ำหน้ำที่ของเทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยมว่ำทุจริตและปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ”  
2. หลักกำรและเหตุผล  
  สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปญัหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม จึงไดจ้ัดท า มาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
รอ้งเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมว่าปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี ้เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนไดเ้สียได้ทราบชองทางการ ร้องเรียนแนวทางการ
พิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อขอ้รองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ ข้าราชการ 
และเปน็การสร้างเครือขา่ยภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหนา้ที่กระท าการทุจริตหรือ 
ประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม บุคลากรทางการศึกษาใน 
เทศบาล พนักงานจา้งตามภารกิจและลูกจ้างของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนัก
ถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอยางรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม  
4. เป้ำหมำย   

“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาล พนักงาน
จา้งตามภารกิจ และลูกจา้งของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

 เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ต าบลท่าเยี่ยม  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  
6. วิธีด ำเนินกำร   

6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองคป์ระกอบ
ความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่   

6.2 แตง่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ   
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6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสขอ้มูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่อง

ทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความม่ันใจแกผู่้ให้ข้อมูล 
ในการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่หนว่ยงาน   

6.4 แจงผลการพิจารณาให้ผู้รอ้งเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน   
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๔)  
8. งบประมำณด ำเนินกำร  

 ไมใ่ช้งบประมาณ  
 9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

งานกฎหมายและคดี ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  ตัวช้ีวัด   

รอ้ยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ผลลัพธ์  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที ่ 
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   มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน   

3.1 จัดใหมี้และเผยแพร่ข้อมูลขำ่วสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มี ส่วน
รว่มตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้ทุกข้ันตอน   

3.1.1 จัดใหมี้ศูนย์ข้อมูลขำ่วสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลขำ่วสำรของทำงรำชกำร  
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลขำ่วสำรของเทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยมให้มีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น” 
 2. หลักกำรและเหตุผล  
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มี ขอ้มูลขา่วสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของ
หนว่ยงานของรัฐ     โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว้า “ศูนย์ข้อมูลขา่วสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ  ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับ
ประชาชน เขา้ตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลขา่วสารเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ให้บริการ 
ณ ศูนยบ์ริการรวมเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 
เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลขา่วสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและ 
หนา้ที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการ
รักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถูกต้องและไมบ่ิดเบือน
ข้อเท็จจริง    

3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

ศูนยข้์อมูลขา่วสารเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม จ านวน 1 แห่ง   
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

ณ ศูนยข้์อมูลขา่วสารของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม (ภายในศูนย์บริการรวม เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม)  
6. วิธีด ำเนินกำร   

6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล   
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปจัจุบัน   
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ

จัดหา พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่ ก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ข้อมูลครบตาม
รายการที่ก าหนด   

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรูแกบุ่คลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540   
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป   
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐  
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8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “กำรออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขำ่วสำรของเทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยม”  
2. หลักกำรและเหตุผล  
  อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้วา่
ภายใตบ้ังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หนว่ยงานของรัฐต้องจัดให้มีขอ้มูลขา่วสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ไว้ให้ประชาชนเขา้ ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  และเพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมี ส่วนร่วม สามารถ
ตรวจสอบได้  
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2556 และประกาศเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูล
ข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลขา่วสารเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ขึ้น   

2. เพ่ือให้บริการขอ้มูลขา่วสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จ าหน่าย   จา่ยแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้   

3. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลขา่วสาร ดังนี้    
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา    
3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้    
3.3 ข้อมูลข่าวสารอ่ืน    
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  

4. เป้ำหมำย   
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลขา่วสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง   
2. ระเบียบเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ว่าด้วยข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 25๖๐ จ านวน 1 ชุด   
3. ประกาศเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลขา่วสารของ 

ศูนยข้์อมูลขา่วสารเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม จ านวน 1 ฉบับ   
4. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร   
ภายในเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

6. วิธีกำรด ำเนินงำนโครงกำร   
6.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขา่วสารของราชการ   
6.2 เมื่ออนุมัติแลว้ แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ   
6.3 จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 25๖๐ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

อนุมัติ   
6.4 จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต้อ

ผู้บริหารเพื่อ พิจารณาอนุมัติ   
6.5 จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลขา่วสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ   
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6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด  

7. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร   
เริ่มตั้งแตเ่ดือนสิงหาคม 25๖๐ เป็นต้นไป ณ ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

8. งบประมำณ   
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   
ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขา่วสารของราชการ เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ณ ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน   
3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ  

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “อบรมใหค้วำมรู้ตำม พ.ร.บ. ข้อมูลขำ่วสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540” 
2. หลักกำรและเหตุผล  
  คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่จ าเป็นต้องมีใน
ทุกหนว่ยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการท างานคือการ
เปิดเผยขอ้มูลขา่วสาร ตามท่ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการ
รับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของ ราชการว่า “บุคคลยอมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยราชการ หนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดร้ะบุหลักการและ เหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการว่าใน
ระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการ ได้รับข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ 
ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้ สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น  
การเปดิเผยข้อมูลขา่วสารของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ    จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอยา่งยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ดังนั้น เพ่ือ
เสริมสร้างใหเ้ทศบาลต าบลท่าเยี่ยม มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งข้ึน จึงไดจ้ัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องคก์ร เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของ ราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเม่ือเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถ
ขยายผลบอกต่อไปยังผู้ ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์   

เพ่ือให้ผู้เขา้รวมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการท างาน
และมี ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลขา่วสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างเทศบาล  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 6. วิธีด ำเนินกำร   

ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม  ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร  ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม  
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้  ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล  
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐  
8. งบประมำณด ำเนินกำร    
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

จ านวนผู้เขา้ร่วมอบรม  รอ้ยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย  รอ้ยละความพึงพอใจของผู้เขา้รวมกิจกรรม                           
  3.1.2 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำร
จัดหำพัสดุ กำรค ำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบ 
กฎขอ้บังคับ ที่ก ำหนดใหอ้งค์ปกครองสว่นทอ้งถิ่นต้องเผยแพร่ใหป้ระชำชนทรำบและ ตรวจสอบได้  
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “เผยแพร่ข้อมูลขำ่วสำรที่ส ำคัญและหลำกหลำย” 
 2. หลักกำรและเหตุผล  
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดใหห้นว่ยงาน
ของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ  ดังนั้น เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม จึงไดจ้ัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่ส าคัญ
และหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเขา้ถึงขอ้มูลตาม
ภารกิจหลักของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ไดง่้ายและสะดวกมากขึ้น  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย   
3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่หลากหลาย   
3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงไดโ้ดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทขึ้นไป  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร   
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

6. วิธีด ำเนินกำร   
จัดให้มีข้อมูลขา่วสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
- แผนการด าเนินงาน  
- แผนอัตราก าลัง  
- แผนการจัดหาพัสดุ  
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
- งบแสดงฐานะทางการเงิน  
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  



77 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐   

 8. งบประมำณด ำเนินกำร   
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพรว่ิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
จ านวนขอ้มูลขา่วสารที่ได้รับการเผยแพร่  

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “กำรเผยแพร่ข้อมูลขำ่วสำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบำล 
และกำรรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรเงินกำรคลัง”  
2. หลักกำรและเหตุผล   

การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของ ราชการส่วนท้องถิ่นในดา้นต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมี
ความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต้างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิใหเ้กิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน  
3. วัตถุประสงค์   

เพ่ือเผยแพรข้่อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพ่ือ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
เพ่ือให้มีระบบ และกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

ประชาชนภายในเขตเทศบาล  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
6. วิธีด ำเนินกำร   

เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
พัสดุต้างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง 
ผ่านทางเว็บไซต์ของ เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมและปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบล
ท่าเยี่ยม 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๔)  
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  กองคลัง เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

ประชาชนไดร้ับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของ
เทศบาล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน   

3.1.3 มีกำรปดิประกำศ เผยแพร่ข้อมูลขำ่วสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่เป็นประโยชน์กับกำร มีส่วน
รว่มตรวจสอบของประชำชน  



78 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จัดใหมี้ช่องทำงท่ีประชำชนเข้ำถึงขอ้มูลขำ่วสำรของเทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยม” 
 2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของมำตรกำร  
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หนว่ยงาน
ของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เชน โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ  ดังนั้น เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมจึงไดต้ระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูล
ที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารครอบคลุมทุก
กลุม่เปา้หมาย ไดแ้ก่ หนว่ยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social 
Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี ้ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ หน้าที่และเขา้ถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงานที่หลากหลาย   
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น   
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร   
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

6. วิธีด ำเนินกำร   
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ไดแ้ก่  
- บอรด์หน้าส านักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
- บอรด์ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมร้านคา้ชุมชนตามชุมชน/ 

หมู่บ้าน  
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขา่ว/รถกระจายเสียง/หนว่ยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
- ศูนยข้์อมูลขา่วสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจา้หน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน 

สืบคน้ไดเ้อง 
  - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี  

– ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น  
- ประกาศผา่นเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีขอ้มูลผลการด าเนินงาน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- รายการ TV  
- รายการทาง Youtube ออนไลน์  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐  

8. งบประมำณด ำเนินกำร   
ไมใ่ช้งบประมาณ   

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพรว่ิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสื่อประชำสัมพันธ์  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของมำตรกำร  
  ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสาร อิเล็กทรอนิกสต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เขา้มาใช้ในการด าเนินงาน
ผ่านสื่อการ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจได้
ง่ายในช่วงระยะเวลา สั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องท่ีต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความน้าเชื่อถือ และนา่สนใจ
ให้กับกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ  
ไดช้ัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้าง ความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเขา้ถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจ
ของเทศบาล จึงจ าเป็น้ตองพิจารณาในการ เลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็น
อย่างไรบ้าง ในแตล่ะข้ันตอนที่ต้างกันเป็นสิ่งส าคญั ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะ
มีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนา้ที ่อย่างโปร่งใส และยุติธรรม  
3. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ 
ไดแ้ก่        สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   

2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอย่างถูกตอ้งและ
โปร่งใส   

3. เพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล   
4. เพ่ือให้เกิดความห่วงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน   
5. เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย   
6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน  

4. เป้ำหมำย   
เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมให้แกป่ระชาชนโดยทั่วไปอย่าง

กว้างขวาง   
4.1 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานของเทศบาล   
4.2 จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร   
4.3 จัดท าแผนพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มือการให้บริการประชาชน   
4.4 จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล   
4.5 จัดท าภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์   
4.6 จัดท าคูม่ือส าหรับประชาชน   
4.7 จัดแถลงขา่วสื่อมวลชน   
4.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน   
4.9 จัดท าของที่ระลึก   
4.10 รถโฆษณาเคลื่อนที่   
4.11 ป้ายประชาสัมพันธ์   
4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์   
4.13 จัดท า spot   
4.14 เสียงตามสาย   
4.15 อ่ืนๆ   
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร  ในเขตเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
6. วิธีด ำเนินกำร   

6.1 เสนออนุมัติโครงการ   
6.2 ด าเนินการประชุม   
6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ   
6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล   
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐  

8. งบประมำณด ำเนินกำร   
55,000.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  ซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการ

ติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  เป็นตัวชี้วัด โดยก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้   
- ประชาชนไดร้ับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ

ประชาสัมพันธ์ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 60   
3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องรัองเรียน/รอ้งทุกข์ของประชำชน  
3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรด ำเนนิกิจกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ 

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น โดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และสุขอนำมัย ของ
ประชำชนในทอ้งถิ่น  
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดประชำคมแผนชุมชน  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ท างาน รวมกันของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดท า ทบทวน 
ปรับปรุงแผน ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หนว่ยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของ
ประชาชน เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมไดด้ าเนินการจัด โครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 
25๖๐ เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมประจ าปี พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๔ รวมถึงการน้ า
บรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปีถัดไปกองสวัสดิการ สังคม เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมจึงได้จัดให้มี
โครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 25๖๐ ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนา ทอ้งถิ่น   

3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน   
3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล   
3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แทจ้ริงของประชาชน   
3.5 เพ่ือฝากให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ รว่มคิด รว่มท า รว่มแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม   
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3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหม้ีประชุมเวทีประชาคม จ านวน ๑๖ ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลท่า
เยี่ยมส าหรับให้ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของ
เทศบาล  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
6. วิธีด ำเนินกำร   

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ   
6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน   
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวของ   
6.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ   
6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล   
6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด   
6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน   
6.8 จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวของ   
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให ้ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหม้ีการพิจารณารางแผนชุมชน จ านวน ๑๖ ชุมชน ระหว่างเดือน

มิถุนายน – สิงหาคม  25๖๐  
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

15,000.-บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ   

งานพัฒนาชุมชน  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น   
2. ไดร้ับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแตล่ะชุมชน   
3. ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล   
4. ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปญัหาของชุมชน   
5. ประชาชนไดเ้ข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย   
6. ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  
  1. ชื่อโครงกำร : กำรด ำเนนิงำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์เทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยม  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการ
ประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชนผูรับ
บริการโดยตรง โดยถือวา ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเป็นส าคัญ  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวก
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และตอบสนองความ ต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกขเ์พ่ือไว้
ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แกไ่ขปญัหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเปน็ ข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปญัหาต่อไป   

3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบลุากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี  

4. เป้ำหมำย  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน
ไดเ้สียที่ เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ ก าหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแกไ้ขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  
5. วิธีด ำเนินกำร   

5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์   
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/รอ้งเรียน   
5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวขอ้ง เพ่ือแก้ไขปญัหาตามความจ าเป็นและ

เร่งดวน   
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแตเ่วลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ 

รอ้งเรียน ดังนี้   
6.1 ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   
6.2 ทางโทรศัพทห์มายเลข 044-756 470 ทางโทรสารหมายเลข 044 -756 471   
6.3 ทางเว็บไซต์    
6.4 ทางไปรษณีย์  

7. งบประมำณด ำเนินกำร   
ไมใ่ช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/รอ้งเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม

ในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่รว่มกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   

9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/รอ้งทุกข์   
9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน 15 วัน             

  3.2.2 มีช่องทำงให้ประชำชนในท้องถิ่นสำมำรถร้องเรียน/รอ้งทุกขไ์ด้โดยสะดวก 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยมเคลื่อนที่  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการ
ประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ดว้ยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
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ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของ
ประชาชนเป็นส าคัญ  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการใหบ้ริการใน
เชิงรุก จึงไดจ้ัดท า โครงการเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  เคลื่อนที่ เพื่อส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่า
ต้องการให้เทศบาลด าเนินการให้บริการ ในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ อาจ
ด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดย เน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่า
บริการก็ให้คิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนา
ชุมชน  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานเทศบาล ซึ่งอาจเสีย
ค่าใช้จา่ย หรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น   

3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แกไ่ขปญัหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเปน็ ข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแกไ้ขปญัหาต่อไป   

3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่  
4. เป้ำหมำย/ผลลัพธ์   

น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของเทศบาล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขต
เทศบาล ทั้งหมด รว่มกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน   
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

ก าหนดให้ออกเทศบาลเคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเขตเทศบาลต าบล
ท่าเยี่ยม  โดย แบ่งเปน็แตล่ะเขตตามเขตเลือกตั้ง   
6. วิธีด ำเนินกำร   

1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ   
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย   
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่ประชาชนใน

เขต เทศบาลทั้งหมด   
4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (รวมกับกองสวัสดิการสังคมในการประชาคมท า 

แผนพัฒนาชุมชน   
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน   
6. วิธีด าเนินการ    

1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ    
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย    
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่

ประชาชน ทั้ง 1๖ ชุมชน    
4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (รว่มกับกองสวัสดิการสังคมในการ

ประชาคมท า แผนพัฒนาชุมชน)    
5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน    
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  

    7. น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน    
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
ก าหนดออกให้เทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเดอืน 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร   

20,000.-บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งได้เขา้ร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  อย่างทั่วถึง   

10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลรวม
รับฟงั ทั้งในเรื่องการด าเนินงานของเทศบาล และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน                              
  3.2.3 มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้รอ้งเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทรำบถึงกำร ไดรับ
เรื่อง ระยะเวลำ และผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/รอ้งทุกขร์ับทรำบ  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
  การแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน รอ้งทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง
จะตอ้งมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนไดร้ับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
ที่ถูกต้อง และตอ้งเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้อง
รับทราบโดยเร็วไมเ่กิน 15 วนั  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต   
3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอยา่งถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ  

3.3 เพ่ือให้ผู้รอ้งได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วม 
ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  
4. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร   

ผู้รอ้งเรียนร้องทุกข์ทุกราย  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   
6. วิธีกำรด ำเนินกำร  ตรวจสอบขอ้เท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้รอ้งโดยเร็วไมเ่กิน 15 วันท าการ  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

ปีงบประมาณ 25๖๐ – 25๖๔  
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   
9. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไมใ่ช้งบประมาณ  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย   
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์             
3.3 กำรสงเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3.3.1 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีสว่นร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ  
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยม   
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2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องคก์รจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองคก์รและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ  ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  ในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  โดยกอง วิชาการและแผนงาน 
จึงแตง่ตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์   

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนไดมีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการ จัดท ารางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  และแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
ก าหนดดว้ยความถูกต้อง โปรง่ใส และสุจริต  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   
6. วิธีด ำเนินกำร   

6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  บางต าแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด ในวันที่ 16 กันยายน 25๖๐ เทศบาลจึงต้องด าเนินการคัดเลือก
บุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารง ต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ภายใน 30 กันยายน 25๖๐ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดท า
แผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่ก าหนด  
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  เพ่ือเป็น
องค์กรในการยกรา่งหรือจัดท าร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  และร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล
ต าบลท่าเยี่ยม  เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  ความต้องการของประชาคมและชุมชนใน
เขตเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจรติ และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต    
1. ชื่อโครงกำร : ประชุมประชำคมหมู่บ้ำนและประชำคมต ำบล ประจ ำปี  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนขา้งใหมแ่ละ
มีจ านวน หลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไมอ่าจไดร้ับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ต่อการกระจายอ านาจ เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  จึงไดจ้ัดท าโครงการ เทศบาล.สัญจร ประชุม
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ประชาคมหมูบ่้านและประชาคม ต าบลประจ าปu 25๖๐ ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจและตระหนักถึง
ความส าคญัของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  
3. วัตถุประสงค์   

เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการ พัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ อีกทางหนึ่งด้วย  
4. เป้ำหมำย   

ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญบ่้าน ผู้ช่วยผู้ใหญบ่า้น สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์ประจ าต าบล 
อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  กลุม่อาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป จ านวนไม่น้อย
กว่า 600 คน  
5. วิธีด ำเนินกำร   

5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่   
5.2 แตง่ตั้งคณะท างาน   
5.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม   
5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   
5.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด  

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร   
4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๐ – 25๖๔)  

7. งบประมำณ   
ใช้งบประมาณหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
ส านักปลัด เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
ผู้เขา้ร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญของการ

กระจาย อ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
1. ชื่อโครงกำร : กำรสงเสริมและสนับสนุนกำรจัดท ำแผนชุมชน  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
  การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็น
ส าคัญ     จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง 
ดังความหมายของ แผ่นแม่บทชุมชนที่วา “แผนชุมชนเป์นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง 
ก าหนดทิศทางของตนเอง”    การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเขาไปท าให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิด
วัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากร
และศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไข ปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาค
ส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้  
3. วัตถุประสงค์   

เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย่างมี เป้าหมายมีชองทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถก าหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้  
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4. เป้ำหมำย   

ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
5. วิธีด ำเนินกำร   

5.1 ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวของเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน   
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตามสายใน

หมู่บ้าน   
5.3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ   
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร   
4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)   

7. งบประมำณด ำเนินกำร   
15,000.- บาท  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
ส านักปลัด เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง

เหมาะสม สอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์รวมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกัน
ของคนในชุมชนจะ ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ คานิยมที่ดีให้กับลูกหลานสามารถ
หาแนวร่วมในการท างานเพื่อ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้         

3.3.2 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดหำพัสดุ   
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแต่งตั้งตัวแทนประชำคมเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

ตามท่ีเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ด าเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันกับ มาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
3. วัตถุประสงค์   

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีสวนร่วมกับเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม อย่าง
แข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้มีกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและ 
ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริต
ใน เทศบาลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง  
4. เป้ำหมำย   

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง   16 หมู่บ้าน  
5. วิธีกำรด ำเนินกำร   

5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม อย่างแข็ง
ขัน ส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ได้มีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม 
(ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีสวนเกี่ยวของกับเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมในหลายๆ ส่วน เช็นให้ตัวแทนประชาคมมีส่วน
ร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ วาตวัยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทน
ประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ท าความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง  
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6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร   

ด าเนินการทุกปีงบประมาณ  
7. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง        
3.3.3 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนรวมตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน   

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำล  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าหมาย หรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต่อไป  ดังนั้น อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 เทศบาลจึงได้จัดท าโครงการการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เพ่ือให้
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาล มีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ 
ประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ กฎหมายก าหนด  

 
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ   
3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล

และ เป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาล   
3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารทองถิ่นเทศบาล  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   
คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร   
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

6. วิธีด ำเนินกำร   
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล   
6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ   
6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ   
6.4 จัดท าค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของ เทศบาล (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558) จ านวน 7 คน     
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ประกอบด้วย   (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน   (2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล    2  
คน   (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ  2  คน   (4) ปลัด (เทศบาลเป็นกรรมการและเลขานุการ   (5) หัวหน้าส านักปลัด  เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ   (6) หัวหนา้ฝายบริหารทั่วไป  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้  

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี  
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการ ประเมิน

ให้เทศบาลทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา 
ขยายหรือยุติการ ด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาล  

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาล ส าหรับ
ผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  

4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่เทศบาลมอบหมาย   
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน   
6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน   
6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของเทศบาลพร้อมตัวชี้วัด  
6.9 การติดตามและประเมินผล   
6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ด าเนินการ แก้ไขต่อไป  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร   
ไม่ใช่งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรตรวจสอบโดยคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
  ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 
และ หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   

1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ   
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ   
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลให้เกิดความโป่รงใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เขามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/
ชมุชน/หมู่บ้าน และเพ่ือให้สอดคลองกับแนวทางและ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
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3. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาล ให้เกิดความโป่รงใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง บทบาท
ของประชาชน   

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเขามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาลต าบล
ท่าเยี่ยม  
 4. เป้ำหมำย   

ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาทองถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานเทศบาล  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
6. วิธีด ำเนินกำรโครงกำร   

6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ   
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี   
6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
4 ปี (ปีงบประมาณ 2560 – 2564)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร   
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

หรือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมมีความโปรงใส ตรวจสอบได้     
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มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น  
4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ก ำหนด  

4.1.1 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแล   
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี ประจ ำปีงบประมำณ 2560  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่
อาจ เกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้อง
มีการกระท า อย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการ
ตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท า
แผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะ
ท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544   

3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง   

3. 3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ค าสั่ง มติ 
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด   

3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม   
3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   
พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาล  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร   
ทุกส่วนราชการ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล  

6. วิธีกำรด ำเนินกำร   
6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่

ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและ ความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ   

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงาน ด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ค าสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุก
ประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด   

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด 
เพ่ือให้ มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย   

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล  
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7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น  
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง   
10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด   
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง  

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  ดังนั้น เพ่ือให้
การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลจึงได้มีการจัดท าและรายงานการ ควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี  
3. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาล   
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีทราบตามแบบที่ระเบียบฯ 

ก าหนด   
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ       
เงนิแผ่นดินตามก าหนด  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   
ส่วนราชการทุกส่วนของเทศบาล  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร   
ส่วนราชการทุกส่วนของเทศบาล  

6. วิธีด ำเนินกำร   
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร   
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย   
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน   
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน

องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2   
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท า

รายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน   
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไมใ่ช้งบประมาณด าเนินการ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

หน่วยงานตาวจสอบภายใน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน   
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม                                  
4.1.2 มีกำรติดตำมประเมินระบบควบคุมภำยใน โดยด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุง หรือ

บริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับ ดูแล  
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญj ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วน
ใหญ ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ
ก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถ 
สะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุม
ที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิด
จากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม 
ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนด
ระบบการควบคุมภายใน    ใหเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในของเทศบาลขึ้น  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจ มีข้ึน   

3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจแก่ผู้บริหารใน
การ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ   

3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับต่างๆ ของ 
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
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4. เป้ำหมำย   

เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ 
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท า
ให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
5. วิธีด ำเนินกำร   

5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการ ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6  

5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกจิและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และ ประสิทธิผล   

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล   
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ  

6. สถำนที/่ระยะเวลำด ำเนินกำร   
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม/ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)  

7. หน่วยงำนรับผิดชอบ   
ทุกกอง/ส านัก ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  

8. งบประมำณด ำเนินกำร   
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ   
1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ   
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า   
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ   
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่วางไว้   
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา   
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข   
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน   
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน   
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน   
       (ร้อยละ 80 ในระดับมาก)  

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยในเทศบำล  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้ เทศบาลในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทาง
หรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ 
และรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย 
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การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน า
ความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลด
ความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน และให้สามารถบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้
ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
 3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหน่วยรับ ตรวจ 

  3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุม ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผู้ก ากับดูแลภายใน
เวลาที่ก าหนด   

3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

ทุกส่วนราชการของเทศบาล  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

ส านักงานเทศบาล 
6. วิธีด ำเนินกำร   

6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาล (ระดับองค์กร) จัดส่งรายงาน
แผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่
รับผิดชอบและมี การติดตามผลระหว่างปี   

6.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการ
บริหาร จัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุม ภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)   

6.3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลรายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ 
ปอ.3)  พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาล   

6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลประชุมพิจารณาและประเมินผลการ
ควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ต่อไป   

6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน   ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)  
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง   
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  10.3 มีการรายงานการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลภายใน เวลาที่ก าหนด        
4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำม 

ช่องทำงท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได้  
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล เกี่ยวกับกำร บรรจุ 

แต่งตั้ง โอน ย้ำยข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง  
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับ
กำรบรรจุ แต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร   

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
ก าหนด หน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงานในองค์กร
หรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์   เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมจึงได้
ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจาก
ประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และ
การเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การ บริหารงานบุคคล
ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมเป็นไปอย่างโป่รงใส และสามารถตรวจสอบได้  

 
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโป่รงใส
และเป็นธรรม   

3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ
โอนย้าย  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
6. วิธีกำรด ำเนินกำร  ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย  - 
แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งตั้งเทศบาล
ต าบลท่าเยี่ยม  ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  - การสรรหาการบรรจุ
แต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก. เทศบาล. จังหวัดอ่ืน รวมถึง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาล
ต าบลท่าเยี่ยม  - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  - ในการบรรจุ
แต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้งประชาชนเพื่อ ตรวจสอบ
ขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง  - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานสวนต าบล     (ก.เทศบาล.จังหวัด) ก่อน  - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาล
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ต าบลท่าเยี่ยมจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมรับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
(ก.เทศบาลจังหวัด)    
  กำรเลื่อนระดับ/เลื่อนต ำแหน่ง   

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อน ต าแหน่ง เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เกี่ยว
ของ อย่างเคร่งครัด  - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต าแหน่ง   

- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.เทศบาล จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในต าบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาล
ต าบลท่าเยี่ยม – มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง   

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อน ต าแหน่งเพ่ือความโป่รงใส   

- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน   
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการที่

ตนเองเห็น ว่าไม่เป็นธรรมได้  - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ พนักงานเทศบาล (ก.เทศบาล.จังหวัด) ก่อน   

- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่
ก่อน วันที่เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.เทศบาล.จังหวัด)   

กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน   
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่เทศบาล

ต าบลท่าเยี่ยมได้ด าเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับที่เก่ียวข้อง อย่าง
เคร่งครัด   

- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากร
ทราบ   

- มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้น เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม   

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้น เงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูล
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นตน   

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบขอสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินที่ ไม่เป็นธรรม  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ออกค าสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้น เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน  
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร   

4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)  
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

งานการเจ้าหน้าที่  ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
ตัวช้ีวัด  ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของ ขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ   
ผลลัพธ์  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 

ย้าย ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผล
ที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้  

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงบประมำณ กำรรับจ่ำยเงิน กำร
หำประโยชน์จำกทรัพย์สินของทำงรำชกำร  
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนได้รับทรำบ  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง ไม่มีขอ
ผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงิน
การคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอรรัปชัน มีการท างานมีกระบวนการที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได 
รายงานการเงนิจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบขอบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนตอ
ประชาชน  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้   
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้   
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงตองมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน

ขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ได้  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
6. วิธีด ำเนินกำร   

จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท า
รายงานแสดงผลการด าเนินงาน ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารทองถิ่น และ
ประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

ตลอดปีงบประมาณ 2560 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไมใ่ช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

กองคลังเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ   
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด   
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ   

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบกำรรับ กำรจ่ำย และกำรใช้ประโยชน์
ทรัพย์สิน ของเทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยม  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร   

การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออก
จากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็
เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต 
ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ  กองคลังเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมจึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงิน
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิด ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-
รายจ่าย ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
3. วัตถุประสงค์   

เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้  
4. พื้นที่ด ำเนินกำร   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
 

5. วิธีกำรด ำเนินกำร   
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ   
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ   
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน   
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)  
7. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไมใ่ช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
9. ตัวช้ีวัด   

มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกข้ันตอน  
10. ผลลัพธ์   

ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมท าให้เกิด
ความ โปรงใส่ ในการรับจ่ายเงินของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม       
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรจัดหำพัสดุ  

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรจัดหำคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำกตัวแทนชุมชน  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ 
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การ บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 
2556 – 2561) จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเขามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการรวมเป็น
คณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชน
สามารถมีโอกาสในการ ได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือ
การบริหารราชการในระบบเปิดจาก การปฏิบัติจริง ส่วนเทศบาลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา
มามีส่วนร่วมกับภาครัฐมาก ขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และพัฒนาระบบ ราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลต าบล
ท่าเยี่ยม 

3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวของกับงบประมาณของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมให้เกิดการพัฒนาได้ 
อย่างคุ้มค่า  
4. เป้ำหมำย   

ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

6. วิธีด ำเนินกำร   
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง   
6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้า
ร่วมเป็น กรรมการ แต่เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไป อย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย   

6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และ
ตัวแทน ชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและ
ถูกต้อง  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)  
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
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10. ผลลัพธ์   

การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิด 
ปัญหาการทุจริตคอรรัปชัน  
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอบรมกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
  การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจางและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญท่ีจะบริหาร
สัญญา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ท าหน้าที่ กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่
ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจ เงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจ
คลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่
แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคล อ่ืน นอกจากนีอ้าจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย 
หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมเห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจ
การจ้าง ประกอบกับได้มีการเชิญ ให้ประชาชนเขามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้จัด
โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง  
3. วัตถุประสงค์   

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงานจ้าง อย่างถูกต้อง 
สอดคลองกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
4. เป้ำหมำย   

คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
6. วิธีด ำเนินกำร   

6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ   
6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง   
6.3 ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร   
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
งานพัสดุ เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  

10. ผลลัพธ์   
คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคลองกับข้อบังคับหรือระเบียบที่

เกี่ยวข้อง     
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4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น  
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำทองถิ่นให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้   
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนระเบียบ กฎหมำยท้องถิ่น ผู้บริหำร และสมำชิกสภำทองถิ่น       
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ 
ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม เสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความขอกฎหมาย 
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่าง ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้
การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวของกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด 
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยง
กับการ กระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ  ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ิมพูนความรู้ ความ
เข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ขอบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน    มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรว่มตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว้าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   

3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สิน และหนี้สิน   

3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง 
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และ ปราบปรามการทุจริต   

3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

ผู้บริหารเทศบาล จ านวน    5  คน และสมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน   11 คน รวม 16 คน  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
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6. วิธีด ำเนินกำร   
6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน   
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเขารับการอบรม  
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม   
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน  

8. งบประมำณด ำเนินกำร     
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน

และ หนี้สิน   
10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการ ทุจริต   

10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่อง
การ รับทรัพยสินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรสงเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่น  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการ
จัดบริการให้แก่ ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ หน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบขอกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวของกับ
ท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถ น าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ตอการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ดังนั้น เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เขารับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่ เสมอ เพ่ือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร 
พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการท างาน
ตาม บทบาทและอ านาจหน้าที่   

3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย   

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  จ านวน 11 คน  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

ทัง้ในเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  
6. วิธีกำรด ำเนินกำร   

6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลและหน่วยงาน ภายนอก เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี   

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งสมาชิก
สภา ท้องถิ่นเขารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่รับผิดชอบ  
 6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดย
ผ่าน นายกเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   

6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายก เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมทราบ  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)  
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

งานการเจ้าหน้าที่  ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
10. ผลลัพธ์   

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่   
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ   
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  
ตัวช้ีวัด   
จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม จ านวน 11 ราย ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน               
4.3.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรตำม 

กระบวนกำร และวิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด  
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมสงเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกส าคัญท่ี
ใช้ ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็
จะคอยควบคุมดูแลการ ด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง 
เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกัน นอกจากจะท าให้เทศบาลมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมี 
ประสิทธิภาพ ยังสร้างความ น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลและลดการทุจริต  
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภารวม 
เป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาล เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้                   
อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  
3. วัตถุประสงค์   
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3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร   
3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้   
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากข้ึน  

4. เป้ำหมำย   
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  จ านวน 11 คน  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร   
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  

6. วิธีกำรด ำเนินงำน   
6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม  
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ   

6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
7. ระยะเวลำด ำเนินงำน   

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)  
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

งานกิจการสภา ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
10. ผลลัพธ์   

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  10.2 การ
ปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้    

 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลท่ำเยี่ยม  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
  การส่งเสริมและการพัฒนาความเข็มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ 
และหลาย ฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท าหน้าที่ของตน
อย้างเข็มแข็ง เพ่ือเสริมสร้าง แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย อ านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจ ระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และท่ีส าคัญส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม
เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความ
เข็มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาล  มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน   

3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร   
3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  
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4. เป้ำหมำย   

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  จ านวน  11 คน  
5. พื้นที่ด ำเนินงำน   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
6. วิธีด ำเนินงำน   

6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น    
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติภารกิจถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือรวม

ติดตามและ ตรวจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษในการประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.แร่ จ านวน 11 คน   
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด จ านวน 2 คน   
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จ านวน  22 คน   
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน 3 ศูนย ์รวม 6 คน   
6.2 สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือ

ท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)  
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

งานกิจการสภา ส านักปลัด เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
10. ผลลัพธ์   

การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี  
 
4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำน กำร

ทุจริต  
4.4.1 ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต  

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรเฝ้ำระวังกำรคอรรัปชันโดยภำคประชำชน  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

คอรรัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของ
พวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม  หากใช้
ต าแหน่งหน้าที่ท่ีได้รับ มอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท าคอรรัปชันการ
ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การ บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการ บริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาล  
3. วัตถุประสงค์   

สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอรรัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาล  
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
6. วิธีด ำเนินกำร   

6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอรรัปชัน   
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอรรัปชันขององค์กร

ปกครองส่วน ท้องถิ่น  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564)  
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัด เทศบาล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชันได้  
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอรรัปชันในระดับ
เทศบาล    

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็นกำรทุจริต  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาคส่วน
ในสังคม จะต้องตระหนักและรวมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ 
ให้เกิดการเฝ้า ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอรรัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต   
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   
ประชาชนในจังหวัด  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  จังหวัด  
6. วิธีด ำเนินกำร   

6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์   
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์   
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์   
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์   
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ   
6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)  
8. งบประมำณด ำเนินกำร     

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต   
10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  
4.4.2 บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต  

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่13) พ.ศ. 2552 ก าหนดให้เทศบาลมีภารกิจ
หน้าที่ที่ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับว่าด้วยการ
นั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของ
รัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต       ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้าง
ความเข็มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ปัญหาเกี่ยวกับการ
ทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาล มีภารกิจ
หน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุงเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการรวมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจ ที่ดี
ในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบ
หลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น 
จึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนได้มีส่วนรวมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาลในการรวมคิด รวมพิจารณา รวม
ตัดสินใจ รวมท า รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริตคอรรัปชันในท้องถิ่น  เทศบาลพิจารณาแล้ว
เห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนา เครือข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มี ความเข็มแข็ง  
3. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น   
2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต   
3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาล  

4. เป้ำหมำย   
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลเขามามีส่วนร่วมในการ

เป็น เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาล  
5. สถำนที่ด ำเนินกำร   

ในเขตพ้ืนที่เทศบาล 
6. วิธีด ำเนินงำน   

1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกัน
การ ทุจริตเทศบาล   

2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง โดย
การ ลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย   

3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลในการร่วมคิด ร่วม
พิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท าและร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต   

4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริต  
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   5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลกับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)  
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น   
2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต   
3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาล  

   
  
 
 

 


